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 قال رسول اهلل  صَّلَّ اهلل عليه  وسلَّم: 

 »ُأوتيت َجَواِمع اْلَكلم« 

 متفق عليه 

 قال أبو عبد اهلل   البخاري 

"وبلغني أنَّ   جوامع الكلم: أنَّ   اهلل جيمع األمور الكثرية التي كانت ت  كتب يف  

 الكتب قبله يف األمر الواحد واألمرين أو نحو    ذلك  ". 

 

 عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، أنه قال:  

ة    َل  ، الصَّ ْعط وه  ثرٍِي م  ، ك  ه  ب اؤ  ط  يٍل خ 
لِ ه  ق  ؤ  ل َم  ثرٍِي ع  اٍن ك  م  ْم يِف ز  »إِنَّك 

أ طِيل وا   وا اْْل ْطب ة  و  أ ْقِِص  ٌة، ف  ِويل  ا ط  اْْل ْطب ة  فِيه  ٌة، و  ا ق ِصري  فِيه 

إِنَّ ِمن  اْلب   ، و  ة  َل  ْني ا،  الصَّ َّ بِالدُّ ة  أ َض  اد  اْْلِخر  ْن أ ر  م  ِسْحًرا، و  ي اِن ل 

ْوم   ا ق  ِة، ي  َّ بِاْْلِخر  ْني ا أ َض  اد  الدُّ ْن أ ر  م  انِي ِة لِْلب اِقي ةِ   ، و  وا بِاْلف  َِضُّ
أ   . « ف 

 أخرجه احلاكم يف املستدرك )8487(

 "ذا حديث صحيح عَّل رشط الشيخني، ومل خيرجاه وقال: ه

 عَّل رشط البخاري ومسلم فقال:   الذهبي ووافقه
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 المقدمة 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

له عَّل كثري ممن خلق تفضيًَل،    احلمد هلل خلق اإلنسان علمه البيان، وفضَّ

القلوب  ج  ْس وأ   ودائع  عَّل  اللسان  وجعل  جزيًَل،  وافرًا  يزال  فَل  اإلحسان  ل  

البيان للنطق العريب تفريعًا وتأصيًَل، ونزَّ دليًَل، وكمَّ    ل به القرآن تبيانًا لكل  ل 

ويبو   كفيًَل،  نعمه  بشكر  يكون  محدًا  أمحده  وتفصيًَل،  منازل  يشء  يف  قائله  ئ 

ادقني  وأصدق الصَّ   ، د أهدى املهتدين سبيَلً ه حممَّ عَّل نبي    املقربني مقيًَل، وأصّل  

  اهلل عليه وعَّل آله بكرة وأصيًَل.  قيًَل، صَّلَّ 

أنَّ  تبو    وأشهد  شهادة  له،  ال رشيك  وحده  اهلل  إال  إله  دار    ئال  قائلها 

وأظهر برهان،    ةٍ ًدا عبده ورسوله املبعوث بأوضح حجَّ حممَّ   األمان، وأشهد أنَّ 

ما اختلف امللوان،     اهلل عليه وعَّل آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم بإحسانٍ صَّلَّ 

   أما بعد: ، عاقب اجلديدانِ وت

نْ   ، قال تعاىل:عوة، وأكثرها تأثرًياأهم وسائل الدَّ من    اْلطابة    إنَّ ف م    ﴿و 

ا إىِل  اهلل  ْواًل مِمَّْن د ع  ن  ق  ال  إِنَّنِي ِمن   أ ْحس  ق  احِلًا و  ِمل  ص  ع  ﴾ و   .  ]3فصلت: ] املْ ْسلِِمني 

أ ُّيُّ ا  ﴿ملا نزلت هذه اْليات  و ا  أ ْنِذرْ ي  ْم ف  ث ر * ق  أ ْنِذْر  ﴿  ،[2،  1املدثر:  ] ﴾املْ دَّ و 
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بِني   اأْل ْقر  ت ك   ِشري  ِن  ﴿.  [214الشعراء:  ]  ﴾ع  ع  أ ْعِرْض  و  ر   ْؤم  ت  بَِم   ْع  كِنيف اْصد   ﴾ املْ ْْشِ

 سَلحه يف التبليغ.   اْلطابةوسلَّم صَّلَّ اهلل عليه جعل النبي  [94احلجر: ]

خاصة،    اإلسَلم قديًَم وحديًثا هبذا الفن وأولوه عنايةً قد اعتنى علَمء  و

يلقى؛  يتَّل، وبيان  قرآن  إنَم هي  الكربى،  قال جل    كيف ال ومعجزة اإلسَلم 

ْ  :وعَل مل  و 
مْح ًة    ﴿أ  ر  ل  لِك   ذ  يِف  إِنَّ  ْيِهْم  ل  ع  ْتَّل   ي  ت اب  

اْلكِ ل ْيك   ع  ْلن ا  أ ْنز  ا  أ نَّ ْكِفِهْم  ي 

ْوٍم   ى لِق  ِذْكر  ؤْ و  ﴾ ي   .[51العنكبوت: ] ِمن ون 

أثري  من يملك ناصية الكلمة، فهو يملك أقوى أدوات التَّ   أنَّ   وال شكَّ  

عمليات    ال يف كل  غيري، فقد كان للكلمة وال يزال أثرها الكبري ودورها الفعَّ والتَّ 

العصور وتعاقب األجيال، وعَّل تغري الظروف وتنوع    طور اإلنساين عَّل مر  التَّ 

بفعالية، فليس عَّل   بعناية، واستثمرت  إذا ما ركزت  الكلمة  إن  بل  األحوال، 

تأثرًيا منها، فهي القوة العجيبة املسؤولة عن كل حركات   وجه األرض أقوى 

 . البناء واهلدم يف التاريخ 

القلوب، وتزكي النفوس، وتسمو  يبة هتدي العقول، وتنري  والكلمة الطَّ 

و  ﴿ تعاىل:  ل قوله  باألرواح، تأم ْيِهْم    ه  ل  ْتل و ع  ْم ي  واًل ِمنْه  س  ي ني  ر  ث  يِف اأْل م  الَِّذي ب ع 

ٍل   َل  ْبل  ل ِفي ض  ان وا ِمْن ق  إِْن ك  ة  و  ْكم 
احْلِ ت اب  و 

م  اْلكِ ه  ل م  ع  ي  يِهْم و  ك  ز  ي  ِه و 
اتِ بنِيٍ آي    ﴾ م 

 . [2اجلمعة: ]

ْ  :يبة إذا أ حسن توظيفها جاءت باملدهش العجيبوالكلمة الطَّ   مل 
ر     ﴿أ  ت 

ب  اهلل  ْيف  َض   يِف    ك  ا  ه  ْرع  ف  ابٌِت و  ث  ا  أ ْصل ه  ي ب ٍة  ٍة ط  ر  ج  ش  ي ب ًة ك  ًة ط  م 
لِ ك  ث ًَل    م 

ِ
ء َم  السَّ

ب  ا * ي ْْضِ هب  ا و  لَّ ِحنٍي بِإِْذِن ر  ا ك  ل ه  ْم  هلل ت ْؤِِت أ ك  لَّه  ﴾ اأْل ْمث ال  لِلنَّاِس ل ع  ون  ر  كَّ ت ذ    ي 

 .[25، 24إبراهيم: ]
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واهتَمم العرب باْلطابة وتوظيفهم هلا قديم قبل اإلسَلم، حتى إن كل   

عن   ويدافع  باسمها،  يفاخر  وخطيًبا،  شاعًرا  أفذاذها  من  تنتخب  كانت  قبيلة 

بني   بمهام اإلصَلح  ويقوم  ومكانتها،  امللوك  رشفها  والوفادة عَّل  املتنازعني، 

والغارات   احلروب  عند  هلم  أن  كَم  والتعزية،  التهنئة  ومراسم  والسَلطني، 

 .صوالت وجوالت 

ف اإلسَلم الكلمة الطيبة أحسن توظيف، وأن ُّيتم  فَل عجب أن يوظ   

بارًزا  لًَم ة، ومعْ ه جعلها فريضًة أسبوعية، وعبادًة مرعيَّ هبا غاية االهتَمم، حتى إنَّ 

د األمة  مظاهر توحُّ  هًرا رائًعا من أمجل وأجل  من معامل الْشيعة اإلسَلمية، ومظْ 

أنَّ املحمَّ  كَم  رغَّ   دية،  أنه  هبا  اإلسَلم  اهتَمم  دالئل  النَّمن  يف  كثرًيا  ظافة  ب 

التَّ   طيب من أجلها، وحثَّ جمل والتَّ والتَّ  بكري يف الوقت عند اْلروج هلا،  عَّل 

احلىص فضًَل عن الكَلم،    ام، وعدم مس  إلمام، واإلنصات التَّ نو من اوعَّل الدُّ 

ترغيًبا وترهيًبا ما مل يرتبه عَّل عبادة غريها،    واب والعقابب عليها من الثَّ ثم رتَّ 

يف    طوة الواحدة إليها تعدل عمل سنة كاملة صيامها وقيامها، كَم أنَّ فجعل اْل  

باْلري    ما يشغل عنها، ووعدٌ   وترك كل  عي إليها،  د بالسَّ مؤكَّ   القرآن الكريم أمرٌ 

ِة ِمْن   ﴿ :الوفري ملن حيرص عليها؛ قال تعاىل َل  ا ن وِدي  لِلصَّ ن وا إِذ  ِذين  آم  ا أ ُّيُّ ا الَّ ي 

ْوا إِىل  ِذْكِر اهلل  اْسع  ِة ف  ع  ْوِم اجْل م  نْت ْم   ي  ْم إِْن ك  رْيٌ ل ك  ْم خ  لِك  وا اْلب ْيع  ذ  ر  ذ  ون  و  ْعل م    ﴾  ت 

 .[9اجلمعة: ]

ف قيمتها، واهتم هبا، وأحسن  عرَّ   صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم     اهلل رسول    كَم أنَّ  

وظيفته   هي  وكانت  استخدامها،  من  وأكثر  أجلها،  من  املنرب  واختذ  توظيفها، 

األوىل هو ومن بعده من اْللفاء والعلَمء والقادة واملصلحني، وكانت هي أقوى  
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 .ما استخدموه لقيادة أممهم إىل حياة الرب والكرامة، والتقوى واالستقامة

ة اجلمعة بدور حيوي كبري يف املسرية اإلسَلمية  ومن ثم فقد قامت خطب 

العقيدة،   مبادئ  ورسخت  الْشيعة،  تعاليم  نْشت  خَلهلا  فمن  الطويلة، 

والسُّ  األخَلق  كيت  وز  واملنكرات،  البدع  وربت  خَلهلا  وح  ومن  لوكيات، 

خ   وجلِ الوعي الصَّ  صت أوضاع املجتمعات، وب ثَّ ش   .ت املشكَلت حيح، وع 

كان    فقد  الفذُّ وهكذا  خري    اْلطيب  هو  يزال  يعرب  م    وال  الد  ن  عن  ين   

ك املشاعر،  قنع العقول، وحير  شؤون اإلنسان وشجونه، ي    نيا، وجيول يف كل  والدُّ 

اس بخالقهم العظيم، ويدافع عن  ل القناعات، ويرفع اهلمم، ويربط النَّويشك  

َّل     ب ْل ﴿:  قال تعاىلني،  ل  ضشبه األعداء امل  حقوق املظلومني، ويردُّ  ن ْقِذف  بِاحْل ق  ع 

و   ا ه  إِذ  ه  ف  غ  ي ْدم  ِل ف 
اِهٌق اْلب اطِ  .[18األنبياء: ] ﴾ ز 
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 : األولالمبحث 

 الخطابةعلم نشأة تاريخ  

 

ألهنا متثل حاجة إنسانية اجتَمعية،    اإلنساين؛اْلطابة قديمة قدم االجتَمع  

اإلطَلق إنساين عَّل  جمتمع  عنها  يستغني  ح  ،ال  من حيث  النفس  ا وذلك  جة 

واإلظهار عن آرائها وما يدور يف    اإلنسانية إىل التعبري عن مشاعرها وأفكارها 

  ؤى الرُّ   األفكار وتوحيد  تبادل  إىل  اإلنساين  املجتمع  أفراد  حاجة   نفسها، وكذلك

 .واألغراض  األهداف هذه حتقيق وسائل  أهم إحدى  اْلطابة واملواقف، إذ 

اهلداية   ر    البْشية    الربانية    وقد صاحبت  يوم، وجاء هبا  سل اهلل  من أول 

ين    : وتعاىل  سبحانه ِ ب ْش  َّل  اهلل   ﴿مُّ ون  لِلنَّاِس ع  نِذِرين  لِئ َلَّ ي ك  م  ِل    و  س  ٌة ب ْعد  الرُّ جَّ ح 

ان  اهلل ك  زِ  و  كِيًَم ع   .[165]النساء:  ﴾يًزا ح 

ألممهم وخطباء    اهلل صلوات اهلل وسَلمه عليهم أمجعني رواداً   رسل    وكان

القويم  ،لشعوهبم  والطريق  املستقيم  الِصاط  إىل  بالفوز    ، ُّيدوهنم  ويبْشوهنم 

الغ    وحيذروهنم  ، عادةوالسَّ  طرق  والضَّ من  الشَّ   ، َللة واية  مزالق  يطان ومن 

َم  ﴿  قال تعاىل:  ،وهلذا بعثوا ومعهم احلجة واحلكمة  ،رسانوعواقب اْل   ْلن ا    ك  أ ْرس 

ة    ْكم 
احْلِ و  ت اب  

اْلكِ م   ك  ل م  ع  ي  و  ْم  يك  ك  ز  ي  و  ن ا 
اتِ آي  ْم  ل ْيك  ع  ْتل و  ي  ْم  نك  م  والً  س  ر  ْم  يك 

فِ

ون   ْعل م  ون وْا ت  ْ ت ك  ا مل  م مَّ ك  ل م  ع  ي   1. [151]البقرة:  ﴾و 

 
 . 142ص .هـ1408، القاهرة، الرشوق ردا اخلطيب، وإعداد اخلطابة  ،شبيلعبد اجلليل  1
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 : األول: اْلطابة عند اليونان املطلب  

الباحثني    ا علم اْلطابة فإنَّ وأمَّ   اإلنسانية،علمنا أن اْلطابة قديمة قدم  

أول من دون علم اْلطابة وجعل له    إنَّ   :فيقولون  اليونان،يرجعون تدوينه إىل  

  وذلك يف عِص »بريكليس« حني أضحت أثينا منارةً   . وقواعد هم اليونانأصواًل 

سنة    ،ويف أواخر القرن الرابع  .للخطباء الذين امتازوا ببَلغتهم وحسن إلقائهم 

اليونان فلم يرتك شيًئا من أصول هذا    ، ق.م  322 ظهر أرسطو زعيم فَلسفة 

ّونه، ونْشه يف كتابه )اْل طابة(، ومن  احلني صارت اْل طابة فنًّا  ذلكالفن إال ود 

 .ًنا مدوَّ 

  تلك  استنباط  إىل   ه اّتَّ   من  أول  أن   ويظهر :  زهرة  الشيخ أبو يقول العَلمة  

  عَّل   غلبالتَّ   طرق  أثينا   يف  بابالشَّ   يعلمون  كانوا  م فإهنَّ   ،1وفسطائيون السُّ   القواعد

  بعد  من   جاء   وقد  ، يغالطوهنم  وكيف   الكَلمي،   بق السَّ   ميدان   يف   خصومهم 

كان   "اْلطابة"ارده يف كتاب أسَمه  شو  وضم  قواعده،  فجمع  أرسطو،  هؤالء

  وصدراً   إليه،يرجع اْلطباء واملؤلفون يف اْلطابة    لذلك العلم، ومرجعاً   أصَلً 

 .  موارده  ويردون  عنه، يصدرون

باعتبار  و اْلطابة  أرسطو  باملايض   من، الزَّ قسم  يتعلق  ما  منها    فجعل 

ِجد بالفعل  قضاء  ال كاْلطب القضائية، إذ ي طل ب فيها من املحّكمني    يف أمر قد و 

يدور    وانتهى زمنه، ويراد منهم احلكم برباءة املتهم أو عقوبته، فموضوع اْلطبة 

 
،  فاحلق يف نظرهم ما يراه الواحد حقا    ،هم الذين ال يثبتون حقائق األشياء  فسطائيون والس  1

حممد بن أمحد بن    .ولو كان يف الواقع حق  ، والباطل ما يراه باطل  ولو كان يف الواقع باطل  

 .56. ص2، طدار الكتاب العريب، مفاتيح العلومالبلخي اخلوارزمي  يوسف
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كخطب  باحلاَض،  خيتص  ما  اْلطب  ومن  انتهى،  قد  حدث  التكريم    حول 

أذهان    األول أن يثب ت يف   والدعوة إىل مْشوع معني ، فاْلطيب يعنيه يف املقام

خطب ختتص باألمور    سامعيه حقيقة حادثة يف الوقت الذي يتكلم فيه، وهناك

أو إنشاء يشء جديد، فاْلطيب    ،  املستقب لة كاْلطب التي ي طلب فيها تقرير قانون

 1. حينئٍذ حيث الناس عَّل عمل مل حيدث بعد

 : املطلب الثاين: اْلطابة عند العرب 

العربية  بلغت   الفصاحة  األمة  من    والبَلغة من  أمة  تبلغه  مل  ما  والبيان 

  وجمدها،   ها وعزُّ هم فخر القبيلة    والبلغاءوكان الشعراء    ،األمم قبلها أو بعدها 

   .تكلموا فكَلمهم رافع خافض وإذا ، نزيله التَّ إذا قالوا فقوهلم كأنَّ 

  عكاظ،   خطيب   س بن ساعدة األياديُّ ق    : وكان من أشهر خطباء العرب 

حرب    طفاين خطيب  بن عمرو الغ    وخويلد   داحس،  نان خطيب  بن س    وخارجة

اِعدة    بنِ   س  ق  ل خطبة  وهذه    .وغريهم   ،وأكثم بن صيفي   الفجار،  اِدِي   س  الذي    اإِلي 

ها يف زمانه، تويف سنة   م  ك  ها وح  يم 
كِ ان، وخطيب  العرب، وح  فَّ ن ْجر  كان أْسق 

خ    ."م600" يف  عكاظ: طبته  قال  سوق  يف  خطبها  وا  "  التي  ع  اْسم  النَّاس   أ ُّيُّ ا 

ْيٌل د اج، وهناٌر   و  آٍت آٍت. ل  ا ه  لُّ م  ك  ، و  ات  ف ات  ْن م  م  ، و  ات  اش  م  ْن ع  وا، إِنَّه  م  ع  و 

أ ْرٌض   اة، و  ْرس  ر، وِجباٌل م  اٌر تْزخ  ْزِهر، وبح  وٌم ت  اج، ون ج  ٌء ذ ات  أْبر  َم  س  اج، و  س 

اة، و ْدح  النّاِس  م  ب ال   ا  م  ا.  ِعرب   ل  ا، وإِنَّ يِف األ ْرِض   ْل  رب  
ِ
ء َم  اة، إنَّ يف السَّ ْر  أ هنَّ اٌر جم 

 
إسامعيل ؛  12أصوهلا تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب. ص  اخلطابة  حممد أبو زهرة، 1

ص   م.2016،  5ومهارات اخلطيب، مرص، القاهرة، دار الكلمة، ط  فن اخلطابة  عيل حممد،

165. 
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وا   ِرك  ت  أ ْم  وا؟  ام  أ ق  ف  وا  ض  أ ر  ون؟  ْرِجع  ي  ال   و  ب ون   ْذه  وا؟ي  ن ام  أ ْين     ف  اد،  إي  ْعْش   م  ا  ي 

ا د  الش  اِعن ة   ر  اْلف  أ ْين   و  اد؟  اء  واألْجد  ل   اْلب  االً؟ وأ ْطو  م  ْم  أ ْكث ر  منْك  ون وا  يك   ْ أ مل  د؟ 

لِهِ  ْم بِت ط او  ه  ق  زَّ ه، وم 
لِ ْلك  ْهر  بِك  م  الدَّ ن ه  اال ؟ ط ح    1. "آج 

زهرة أبو  الشيخ  الطبقة    ويف":  يقول  يف  يعد  العريب  اْلطيب  إن  احلق 

حية   كانت  اجلاهّل  العِص  يف  العربية  اْلطابة  وإن  األمم.  خطباء  بني  األوىل 

الدواعي    ناهضة، والبيان  إليها،لتوافر  اللسن  ذوي  كانوا    ،ووجود  وأولئك 

 2. "وإياديف قبيلتي عبد القيس  خصوصاً  ، نكثريي

 : املطلب الثالث: اْلطابة يف اإلسَلم 

درجة    وملا  إىل  اْلطابة  رفع  اإلسَلم  وأعَّل جاء    رتبة   إىل  شأهنا   عالية، 

العظام.  فو،  يند  ال  شعائر  من  شعرية   جعلها   حيث   سامية، فرائضه  من  ريضة 

عن أي    واالمتناع  املنصت، عَّل الناس احلضور إىل املساجد واجللوس    وفرض

  ، بنصات للخطيإلويشغل احلضور عن ا   ، حركة أو صوت يشوش عَّل اْلطبة

ا ﴿  ويف فرضية احلضور لصَلة اجلمعة قال اهلل تعاىل:  ا ن وِدي    ي  ن وا إِذ  ِذين  آم  أ ُّيُّ ا الَّ

ْوا إِىل  ِذْكِر اهلل  اْسع  ِة ف  ع  ْوِم اجْل م  َلِة ِمن ي  نت ْم   لِلصَّ ْم إِن ك  رْيٌ لَّك  ْم خ  لِك  وا اْلب ْيع  ذ  ر  ذ  و 

ون   ْعل م  بني  و  [. 9]اجلمعة:  ﴾ ت  انتشارها  إىل  باْلطابة  اإلسَلم  اهتَمم  أدى 

، وعَل شأهنم، وارتفعت درجتهم، لقداسة العمل  املسلمني، بحيث كثر اْلطباء 

  .الذي يؤدونه، فهو بمثابة الصَلة املفروضة

 
دار القلم، دمشق، الدار  ،  البلغة العربية،  عبد الرمحن بن حسن َحبَنََّكة امليداين الدمشقي  1

 . 2/530. م 1996  -هـ   1416، 1، طالشامية، بريوت

 .14صأصوهلا تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب.   اخلطابة حممد أبو زهرة،  2
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 : الثانيالمبحث 

 وموضوعها وأهميتها  تعريف الخطابة

 

 

 تعريف اْلطابة :  األول املطلب  

   اْلطابة لغًة: .  1

اطب واالسم منه اِْلطبة    ،اْلطابة من خط ب خيطِب ِخطبة بالكرس فهو خ 

واْل   والكَلم.  القول  من  فهو  بالضم  اْل طبة  وأما  اْل  أيضًا،    ، اطبطيب: 

صاحبتهم.    واختطب   تزويج  إىل  دعوه  إذا  فَلنًا:  من  اْل  والقوم  مشتقة  طبة 

بعضهم وقال  اْل  :  املخاطبة.  يف  كانوا جيعلوهنا  وهو  طْ سميت خطبة ألهنم  ب 

 1كلمة القصرية كَم تتحقق بالطويلة. واملخاطبة تتحقق بال ،األمر العظيم

 اْلطابة اصطَلحًا:  .  2

فت بتعريفات شتَّ  ر  تعريف أرسطو، الذي يعّرفها    ى، من أقدمها: فقد ع 

 2. "القدرة عَّل النظر يف كل ما يوصل إىل اإلقناع يف أي مسألة من املسائل"بأهّنا  

 
النهاية يف ،  ابن األثري اجلزري  ،املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين  1

قاسم بن عبد  ؛  2/45.  م1979  /هـ  1399بريوت،    ،املكتبة العلمية،  غريب احلديث واألثر

الرومي احلنفي القونوي  املتداولة بني    ،اهلل بن أمري عيل  تعريفات األلفاظ  الفقهاء يف  أنيس 

 . 39. صهـ 1424/م2004الطبعة: ، دار الكتب العلمية، الفقهاء

 بدوي، عبد الرمحن    .د  وتعليقحتقيق    القديمة،الرتمجة العربية    ،اخلطابة ،أرسطو طاليس    2

 .  9ص .م١٩٥٩ ،1، طالقاهرة املرصية، مكتبة النهضة 
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بأهنا:   ابن رشد  املمكن يف كل  "وعرفها  اإلقناع  تتكلف  واحد من  قوة 

 1. "األشياء املفردة

بأهّنا:   التهانوي  اإلقناع    صناعةٌ "وعرفها  مقدمات  لرتكُّ   تفيد  من  بها 

  2. "مقبولة

وثيقًا   ارتباطًا  ترتبط  التي  املحادثات  أنواع  من  نوٌع  هي  واْلطابة 

التعريفات   أكمل  من  كان  لذلك  هبا،  يتأثر  والذي  يسمعها،  الذي  باجلمهور 

 3. "فّن خماطبة اجلَمهري للتأثري عليهم واستَملتهم"وأشملها للخطابة هو أهنا: 

 : من أساسيات اْلطابة وبذلك يمكن القول إنَّ 

 . املشافهة •

   .مجهور مستمع  •

 . اإلقناع واستَملة اجلمهور •

الدُّ ف وعمودها  الطبع،  اْلطابة  الكَلم،  رأس  رواية  وجناحاها  ربة، 

  4.  األلفاظ. واملحبة مقرونة بقلة االستكراه ها اإلعراب، وهباؤها ختريُّ يُّ وحلِ 

عبارة عن كَلم يشتمل عَّل الذكر والتشهد  "يف عرف الْشع:  اْلطابة  و

 
تلخيص اخلطابة ألرسطو طاليس،    1 دار   بدوي،عبد الرمحن    .د  وتعليقحتقيق  ابن رشد، 

 .  9. صبريوت. )د.ت(  ،القلم

نكري  2 األمحد  الرسول  عبد  بن  النبي  عبد  يف  ،  القايض  العلوم  جامع   = العلامء  دستور 

عرباصطلحات   فحص   الفنون،  هاين  حسن  الفارسية:  العلمية ،  عباراته  الكتب    ، دار 

 . 62ص هـ.1421، 1، طبريوت

 . 15ص هـ.1408.  3عداد اخلطيب، دار الرشوق. ط إعبد اجلليل عبدة شلبي، اخلطابة و 3

 . 1/59اجلاحظ، البيان والتبني،  4
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 1. "والصَلة والوعظ

 موضوعها الثاين:  املطلب  

ال ختتص بجانب معني تنحِص فيه، أو موضوع حمدد تقتِص   اْلطابة إن

وقد ذكر ابن رشد     .يشءعليه، وإنَم تتطرق إىل كل املوضوعات، وتتناول كل  

اْل طابة ليس هلا موضوع خاص تبحث عنه بمعزل عن    أنَّ "عن أرسطو:  نقًَل  

معقوالً  حقرًيا كان أو جليًَل،    - غريه، فإهنا تتناول كل العلوم والفنون، وال يشء  

ال يدخل حتت حكمها، وخيضع لسلطاهنا، ومن ثم قال الباحثون    - أو حمسوسًا 

ملَمًّ  اْلطيب  يكون  أن  يلزم  شأهنا:  بكل  يف  وأن      استطاع،  ما  والفنون  العلوم 

 2. أن يزداد كل يوم علًَم  يسعى دائًبا إىل

 وأمهيتها  تها غاي :  ثالث املطلب ال 

إىل التأثري    وممارستها الوصول    ا قواعدهالغاية من دراسة اْلطابة وتعلم  

واستَملة   وموضوعات،  أفكار  من  عليهم  ي طرح  بَم  وإقناِعهم  املخاطبني    يف 

  .أو عكسهاعتقاد أمر  أو تركه أو    يشء قلوهبم نحو رأي معني حلملهم عَّل فعل 

فالغاية  واْلطابة يف جمال الدعوة اإلسَلمية هلا غاية رشيفة وأهداف سامية راقية،  

سبحانه   اْلالق  طريق  إىل  اْللق  وإرشاد  الباطل،  وإبطال  احلق  إحقاق  منها 

 .وتعاىل، وذلك بدعوة الناس إىل اإلسَلم وحتذيرهم مما سواه 

 
، مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  ،عبيد اهلل بن حممد عبد السلم الرمحاين املباركفوري   1

العلمية والدعوة   البحوث  اهلند  السلفية،اجلامعة    واإلفتاء،إدارة  هـ،    1404  ، 3، طبنارس 

 . 9/288. م 1984

إسامعيل ؛  14أصوهلا تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب. ص  اخلطابة  حممد أبو زهرة،  2

 .13ص  ومهارات اخلطيب. فن اخلَطابة عيل حممد،

https://www.alukah.net/sharia/0/56126
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التأثري يف املخاطبني توجيههم   يبتغي من وراء  فاْلطيب املسلم الداعية 

 إىل  َملتهم إالَّ نحو اْلري، وال يرمي إىل إقناعهم بغري احلق، وال حيرص عَّل است

م يف املعاش واملعاد هم وسعادهت   .ما فيه نفع 

ومن هنا كان للخطابة فضل كبري ورشف عظيم، ملا هلا من غاية عظيمة  

إىل   هبم  والوصول  واحلق،  اهلدى  طريق  إىل  الناس  بيد  األخذ  وهي  وسامية، 

إنَّ  والصناعات  والعلوم   الدارين،  يف  وتسم السعادة  غايتها،  تْشف بْشف  و  َم 

 .أهدافها  بسمو  

ازدانت البْشية   اْلطابة ولقد  خيار  أسلوب   كانت  إْذ  وفضًَل  رشًفا 

عليهم   واملرسلون  األنبياء  وهم  والسَلموأفاضلها وصفوهتا،  وعَّل  الصَلة   ،

دين اهلل، وتعريِف اْللق عَّل احلق،  رأس منهِجهم يف إرشاد الناس وهدايتهم إىل  

 .وإخراِجهم من الظلَمت إىل النور

القلوب،    يمتلك  كيف  صاحب ها  ف  ت عر  التي  فهي  مّجة،  وفوائدها 

 .ويستميل النفوس، وحيرك العواطف نحو ما يريد

املختلفة واْلراء املتضاربة، فَل    اتفاْلطيب البارع يقف بني ذوي املنازع

ع من الضاّر والصواب من اْلطأ، حتى جيعل اجلميع يف قبضة  يزال يبني هلم الناف

العداوة والبغضاء   نار  بينهَم  البارع يقوم بني طائفتني استعرت  يده، واْلطيب 

القلوب مؤتلفة   السيئة، فإذا  نتائجه  التقاطع، وحيذرهم من  فيذكرهم بعواقب 

 1. والنفوس متآخية 

 

 
 .باختصار 16 - 15ص  .ومهارات اخلطيب فن اخلَطابة إسامعيل عيل حممد، 1

https://www.alukah.net/sharia/0/2053
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 : الثالثالمبحث 

 وعناصرها أركان الخطابة 

 

 

 : املطلب األول: أركان اْلطابة 

 وهي:   ،تشتمل اْلطابة عَّل أركان ثَلثة

اْل طيب: وهو الذي يتحدث إىل الناس وحياول إقناعهم برأيه بشتى  .  1

أ ن ا  "  وسلَّم: صَّلَّ اهلل عليه  الوسائل. عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل  

وا،   ا أ يِس  ْم إِذ  ه  ب ْش   أ ن ا م  وا، و  ف د  ا و  ْم إِذ  يب ه 
طِ أ ن ا خ  ِعث وا، و  ا ب  وًجا إِذ  ر  ل  النَّاِس خ  أ وَّ

ا ال  ف ْخر  لِو  يب  و  َّل  ر  م  ع  ِد آد  ل  م  و  ا أ ْكر  أ ن  ئٍِذ بِي ِدي، و  ْوم   1. "ء  احل ْمِد ي 

بحيث يسمعه    اْلطاب هو: توجيه اللفظ املفيد إىل الغري،اِْلطاب:  .  2

متهيء    ويفهمه. هو  من  إفهام  منه  املقصود  الكَلم  هو:  اْلطاب  إن  وقيل: 

 2للفهم. 

 
بن    1 بن عيسى  الرتمذي  َسْورة،حممد  الرتمذي  ،أبو عيسى  د سنن  اإلسلمي ،  الغرب    ، ار 

 : هذا حديث حسن. قال( و3614)يف املناقب،  .  م1998. 1، طبريوت

النملة  2 بن حممد  الكريم بن عيل  املقارن،    ،عبد  الفقه  مكتبة   السعودية،املهذب يف أصول 

حممد بن مكرم بن عىل، مجال الدين ابن منظور    ؛1/125.  هـ  1420:  1، طالرياض  – الرشد  

اإلفريقي،   العرباألنصاري  حممد  ؛  5/378  هـ.1414  ، 3طدار صادر،  بريوت،    ،لسان 

،  املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري

 .156. صم1990- هـ1410، 1ط، الكتبعامل القاهرة،  ، التعاريفالتوقيف عىل مهامت 
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يتمُّ املخاط ب: وهو  .  3 توجيه اْلطاب    الشخص أو األشخاص الذين 

إّما مجهورًا مستمعًا، أو خصًَم. وجعل اهلل تعاىل وظيفة الرسل   إليهم، ويكون 

ة عَّل املخاطبني ًَل  ﴿قال تعاىل:    . الكرام التبليغ املبني الواضح؛ لتقوم احل جَّ س  ر 

ون    نِْذِرين  لِئ َلَّ ي ك  م  ين  و  ِ ب ْش  َّل  اهلل م  ان  اهلل   لِلنَّاِس ع  ك  ِل و  س  ٌة ب ْعد  الرُّ جَّ ِزيًزا    ح  ع 

كِيًَم   . [ 165]النساء:   ﴾ح 

 عنارص اْلطبة املطلب الثاين:  

عدَّ   توفر  ومتقنة؛  جيب  مكتملة  تكون  لكي  اْلطبة  يف  عنارص  وهذه  ة 

   اْلامتة.والعنارص هي: املقدمة، العرض، 

 املقدمة أوالً:  

ً للفكرة األساسيَّة يف اْل طبة؛ يلفت هبا اْلطيب  ت عدُّ   مة متهيدًا مهَمَّ املقد 

اْل طبة   موضوع  أمهيَّة  خَلهلا  من  اْلطيب  في وضح  واهتَممه،  املستمع  أ ذن 

ة رشوٍط لتكون متكاملًة، وهي:   وعنواهنا، وي شرتط يف املقدمة عدَّ

ن متهيدًا ملوضوع اْل طبة نفسه دون غريه من امل .1  وضوعات. أن تتضمَّ

ن اْلطيب من الوصول إىل   .2 أن تتصف بالوضوح والبساطة حتى يتمكَّ

 عقول املستمعني. 

امعني.  .3  أن يستخدم اْلطيب أسلوب التَّشويق جلذب انتباه السَّ

لقد كانت اهلجرة النبوية من مكة  "مثال ذلك: مقدمة عن اهلجرة النبوية:  

  كانت  فقد   حدث،   كأي    تكنْ   ومل   عظيًَم،   تارخيًيا   حدًثا  املنورة  املدينة   إىل  املْشفة

  واملرحلة   املكية   املرحلة  مها   اإلسَلمية،   الدعوة   مراحل  من   مرحلتني   بني   فيصًَل 

  ، هبا   والقائمني   ،فيها   جرى ما  بعظمة  ت قاس  األحداث  عظمة   كانت  وإذا   املدنية،
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اْللق  و وأعظم  هو أرشف  باحلدث  القائم  كان  فقد  فيه،  وقعت  الذي  املكان 

  واملدينة،   مكة   من  وأعظم   مكاًنا   أرشف  ، والصَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  رسول اهلل  

  التضحية   معاين  طياهتا   يف   ومحلت   التاريخ،   جمرى  النبوية   اهلجرة   غريت   وقد

رب   والصحبة،   واألخوة   والفداء،  قني، وجعلها اهلل  والي   والتوكل   والنِص،   والصَّ

املدنية   للنِص والعزة، ورفع راية اإلسَلم، وتشييد دولته  فاحتة للخري وطريًقا 

  .اإلسَلمية
 العرض ثانيًا:  

الفكرة   ويوضح  املقدمة  يّل  بحيث  اْلطبة؛  ملوضوع  العلميَّة  املادة  هو 

امل يستويف مجيع جوانب  واضٍح،  تفصيّلٍّ  بشكٍل  للموضوع  وضوع،  األساسيَّة 

وتتمثَّل أمهيَّة هذا العنِص من عنارص اْلطبة بأنَّه العمود األسايس الذي تستند  

لظهور أثره فيَم بعد   ؛عليه اْل طبة، ومهمة هذا اجلزء عرض وتثبيت املعلومات 

م صاغًا  يكون  حتى  العرض  يف  ة رشوٍط  عدَّ توفر  من  والبد  املستمعني.  عَّل 

 بشكٍل متقٍن، ومنها: 

بشكٍل   .1 واحدٍة  فكرٍة  بعرض  تتمثَّل  موضوعيَّة؛  وحدًة  ن  يتضمَّ أن 

من   حتتويه  ما  كل  وتثبيت  وتأكيد  دقيقًا،  حتليًَل  وحتليلها   ، تفصيّلٍّ

 معلومات بحيث تكون األفكار منظمة ومسلسلة ومرتابطة ووافية.

هلة   .2 السَّ الفكرة  بعرض  اْلطيب  فيبدأ  باألفكار؛  تدرجًا  ن  يتضمَّ أن 

وت العالية وانفعاله القوي.متدرجًا نحو   القمة حيث نربة الصَّ

وجيب أن يكون العرض واضحًا يف رسد ما حيتويه من معلوماٍت، بعيدًا   .3

 عن التَّعقيد الذي ي بعد السامع.  
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 أن حيسن االستشهاد عَّل كل فكرة يف موضعها.  .4

آخر   .5 موضوع  إىل  املوضوع  عن  خيرجه  الذي  االستطراد  يتجنب  أن 

 فآخر. 

التي    أن حيرص عَّل  .6 احلياة  آثاره عَّل  بالواقع، ويسقط  املوضوع  ربط 

 نعيشها.

ذلك:   استمرَّ مثال  اهلل،  َلم    عباد  والسَّ َلة  الصَّ أفضل  عليه  اهلل  رسول 

بون، وقد لقي    سالة وقومه له معاندون، وألصحابه معذ  عوة والتَِّصيح بالر  بالدَّ

ء الكثري من األذى، ح تى إّن سادات قريش  هو وأصحابه يف تلك األثناء الَّشَّ

روا أن يقوموا بقتل رسول اهلل   ار اجتمعوا يف دار النَّدوة وقرَّ صَّلَّ اهلل  من الكفَّ

ق  عليه وسلَّم   ة حتى يتفرَّ ، واختاروا لذلك جمموعًة من الفرسان من قبائل عدَّ

القبائل، ولكنَّ اهلل تعاىل هو الذي يتوىلَّ أمر رسله وأنبيائه وأصفيائه،   دمه بني 

إِذْ ﴿وهو الذي يقول يف كتابه العزيز:   ر    و  ْمك  ِذين    بِك    ي  وا  الَّ ر  ف  ْقت ل وك    أ وْ   لِي ْثبِت وك    ك    ي 

ِْرج    أ وْ  ون    وك  خي  ر  ْمك  ي  ر    و  ْمك  ي  اهلل    ،  اهلل   و  رْي    و  ِرين    خ 
  اهلل   رسول  كان  وقد.  ﴾ املْ اكِ

قد أخرب من أسلم معه يف املدينة بأمر هجرته وقدومه إليهم،    صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  

خيص يف   فاع عن اإلسَلم معه وعَّل بذل الغايل والرَّ وأخذ منهم العهد عَّل الد 

ين   ة باهلجرة إىل املدينة، فاملحافظة عَّل الد  سبيل نْش دعوته، وأمر أصحابه يف مكَّ

 يمكن للمؤمن أن يسع
ٍ
ى يف سبيل احلفاظ عليه،  والفرار به أعظم من أي  يشء

ديق ريض اهلل عنه اهلجرة إىل املدينة ولكنَّ رسول   وقد أراد سي دنا أبو بكر الص 

ْؤذ ن  يل"اهلل قال له:   ي  و أْن  ؛ فإين  أْرج  ، فانتظر أبو بكر راجًيا خري  "عَّل  ِرْسلِك 

 صحبٍة وأعظم رفيٍق.  
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اهلل، يف  ر  ملَّا   أحّبتي  أخرب  د  املحدَّ املوعد  بذلك،  جاء  صاحبه  اهلل  سول 

ه عّلٍّ بن أيب طالب ريض اهلل عنه أن ينام يف فراشه، وخرج   وطلب من ابن عم 

يف جنح الَّليل من بني ظهراين قريش وسادهتا جمتمعني عَّل بابه، فلم يقدروا عليه  

تعاىل هو نارصه ومؤي ده وحاميه،   ومل يَلحظوا خروجه، وكيف هلم هذا واهلل 

إىل    مهاجًراوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  بخرب خروج رسول اهلل  وعندما علمت قريش  

املدينة أرسلوا الفرسان يف طلبه إىل كلٍّ جهٍة، ووضعوا اجلوائز واهلدايا ملن يعثر  

َلم وصاحبه أبو بكٍر يف غار ثوٍر، ومكثا   عليه أو يأِت بخرٍب عنه. وكان عليه السَّ

الليل   يبيت عندمها يف  بكر غَلًما حاذًقا  أيب  اهلل بن  لياٍل، وكان عبد  ثَلثة  فيه 

ار من مكان رسول اهلل    ويذهب يف النَّهار ة، وقد اقرتب الكفَّ ليأِت هلَم بأخبار مكَّ

فخَّش أبو بكٍر حينها من أن يروا مكاهنم، حتى    وصاحبهوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  

. ولكنَّ صاحبه  "لو أنَّ أحدهم نظر إىل قدميه ألبِصنا "إنَّه يصف املشهد فيقول:  

أ من روعه، يقول  ادق املصدوق طمأنه وهدَّ إِالَّ  ﴿يف كتابه العزيز:   اهلل تعاىل الصَّ

ول    اِر إِْذ ي ق  ا يِف اْلغ   إِْذ مه  
ايِن  اْثن نْيِ وا ث  ر  ف  ِذين  ك  ه  الَّ ج  ْذ أ ْخر 

ه  اهلل  إِ ْد ن ِص   ق  وه  ف  ت نِص  

ن ا   ع  ْن إِنَّ اهلل  م  ز  ْ اِحبِِه ال  حت  ل  لِص  أ نز  ين ت ه    اهلل   ف 
كِ ْيهِ   س  ل  ه    ع  د  أ يَّ ْ   ن ودٍ بِج    و  ا   ملَّ ْوه  ل    ت ر  ع  ج    و 

ة   م 
لِ ِذين    ك  وا  الَّ ر  ف  ى   ك  ْفَّل  ة    السُّ م 

لِ ك  ْلي ا   ِهي    اهللِ  و  اهلل   اْلع  ِزيزٌ   و  كِيمٌ   ع  ]التَّْوب ة:    ﴾ح 

كي  هذه   كلُّ   أتت  أين  فمن  ،[40 نة وكلُّ هذا االطمئنان؟ لقد أتى من اإليَمن،  السَّ

ته وقدرته سبحانه، وبرعايته وحفظه جلَّ   لقد جاء من اليقني باهلل عزَّ وجل، بقوَّ

 وعَل.  

وصاحبه يريدان    صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  رسول اهلل    إخواين يف اهلل، انطلق

اقة بن مالك وأدركهَم، ولكنَّ أقدام فرسه غاصت يف األرض   املدينة، فلحق هبَم رس 
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َمء، وأنَّ   ٍد من ربٍّ السَّ ن من إدراك رجٍل مؤيَّ وكانت أرًضا صلبًة، فعلم أنَّه لن يتمكَّ

وصاحبه،   سول  الرَّ له  فتوقَّف  باألمان،  اهلل  رسول  فنادى  سينتْش،  ين  الد  هذا 

اد فرفضا، وطلبا منه أن ي ضل ل قريًشا عن مكاهنم  وعرض رساقة عليهَم امل  اء والزَّ

اه أهلها خري    صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  فكان ذلك، ووصل رسول اهلل   إىل املدينة التي تلقَّ

 لقاء، وكلُّهم يريده أن يمكث عنده، فاختار ما اختاره اهلل تعاىل له. 

الكرام، لقد  وصحبه    عليه وسلَّم  صَّلَّ اهللهاجر رسول اهلل    يا إخواين 

الكرام تاركني أوطاهنم وبَلدهم، تاركني أهلهم وذرارُّيم، متخل ني عن مصادر  

من   ٍة  وعزَّ منعٍة  يف  فيه  هم  الذي  املكان  تركوا  وقبائلهم،  بيوهتم  وعن  رزقهم 

أعزُّ   أنَّ اإلسَلم هو  م علموا  اهلل ورسوله، هاجروا ألهنَّ إىل  األعداء وهاجروا 

امل ة إسَلمهم وبمنعته  مطلوٍب قد يسعى  بعزَّ أنَّه  أيقنوا  م  إليه، هاجروا ألهنَّ رء 

م أدركوا أنَّ املوت يف سبيل اإلسَلم هو احلياة   ة واملنعة، وألهنَّ ستكون هلم العزَّ

عادة ولن يذوق طعم اهلناء احلقيقيَّ ما مل يمتثل   احلقيقيَّة، وأنَّ العبد لن يدرك السَّ

 ه.  أمر رب ه ويفعل ما أمره به رسول 

النَّاظر  ة املستحْض للحالة التي كان    أحّبتي يف اهلل، إنَّ  النَّبويَّ إىل اهلجرة 

اهلل   رسول  وسلَّم فيها  عليه  اهلل  وطنهم    صَّلَّ  تركوا  م  أهنَّ وكيف  وأصحابه، 

، حياًة أخرى متاًما ليس لك فيها بيٌت  
ٍ
وهاجروا إىل بلٍد آخر ليس هلم فيه أيُّ يشء

سيلٍة من وسائل احلياة، يعلم متام العلم ويوقن متام  وال مصدر رزٍق وال أيَّ و

اليقني أنَّ ما محلهم عَّل فعلهم هذا إالَّ إيَمٌن عظيٌم يف نفوسهم، يقني ال هنائيٌّ  

ونِص   وعده،  فأنجز  والتَّمكني،  بالنَِّص  وعدهم  الذي  الكريم،  العادل  م  برهب 

ة خائفني متخفني   إليها  عبده، وهزم األحزاب وحده، خرجوا من مكَّ  وعادوا 
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ة وهي التي قال فيها:  صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم فاحتني منتِصين. ترك رسول اهلل  مكَّ

ولوال أين أ خرجت  منك ما    ،وأحبُّ أرِض اهللِ إىل اهللِ   ،واهللِ إنك ْلري  أرِض اهللِ "

بيع فيها،  1"خرجت   حابة للرَّ ة التي دمعت عيناه من وْصف أحد الصَّ ، ترك مكَّ

أال إنَّ مفارقة األوطان أمٌر عظيٌم، ولكنَّه أمٌر ال بدَّ منه وال مفرَّ إذا كانت الغاية  

ين، إذا كان القصد هو امتثال أمر رب  العاملني. عباد اهلل، أال وإّن   هي حفظ الد 

قاٍت عن ممارسة شعائر  اهلجرة حقٌّ عَّل كل  مسلمٍ   يلقى يف بلده ضغوطاٍت ومعو 

قنَّن الكفر والفجور   دينه كَم حيبُّ اهلل ويرىض، ومن كل  بلد تشيع فيه الفاحشة وي 

والعصيان، فَل يستطيع املسلم فيه أن يقول كلمة حقٍّ أو أن يأمر بمعروف أو  

 ينهى عن منكر.  

الغايل  تبيعوا  اهلل، ال  خ  إخواين يف  نيا  بالرَّ الدُّ يص وتركضوا وراء حطام 

محن واعملوا للجنان،   ائم اْلالد، اسعوا إىل رضا الرَّ وزخارفها، واسعوا إىل الدَّ

ولكنَّ أثرها كبرٌي، فمن اختار الفاين عَّل    ، قصريةٌ إنَّ هذه احلياة ما هي إالَّ رحلٌة 

جر  الباقي فقد خرس وخاب، ومن اختار الباقي عَّل الفاين فقد فاز وأفلح. ها 

ي مهاجر أم  قيس، وهاجر   م  جه، فس  رجٌل بعدما ط ل بت منه امرأة اهلجرة كي تتزوَّ

املسلمون ألنَّ رهّبم قد أراد هلم ذلك، فريض اهلل عنهم وأرضاهم وقال عنهم:  

اٍن  ﴿ م بِإِْحس  وه  ب ع  ِذين  اتَّ الَّ اِر و  اأْل نص  اِجِرين  و  ل ون  ِمن  املْ ه  ون  اأْل وَّ ابِق  السَّ يِض   و  رَّ

ًدا    اهلل ا أ ب  يه 
الِِدين  فِ هْن ار  خ 

ا اأْل  ت ه  ْ ِْري حت  نَّاٍت ّت  دَّ هل  ْم ج  أ ع  نْه  و  وا ع  ض  ر  ْم و  نْه  لِك  ع    ذ ى

ْوز   يم   اْلف 
ظِ  .[ 100]التوبة:   ﴾اْلع 

 
»هذا حديث حسن وقال:  :  (  3921املناقب، باب ما جاء يف فضل مكة، )  يفالرتمذي،    1

 .صحيح غريب«
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ة   اهلجرة   إنَّ   الكرام،  إخواين  ت   التي   األحداث   أعظم   من  النَّبويَّ   عَّل   مرَّ

ين  ن ْش   فبها   أمجع،   العامل   عَّل   بل   ، اإلسَلمي  العامل   للمسلمني   تعاىل   اهلل  وكتب   الد 

اجر    الكوكب،   أرجاء  اإليَمن  وعمَّ   النَِّص وهذا يعطي درسًا لكل  مسلٍم بأن ُّي 

عندما ي ضطهد بسبب دينه. عندما ي درك أن أوالده لن يتعلَّموا دينهم كَم جيب،  

س وحتجيم  الفواحش  انتشار  يرى  عَّل  وعندما  َلل  الضَّ وانتصار  اْلباء،  لطة 

اهلدى، فليفرَّ بدينه حينها وليتق  اهلل يف نفسه ويف أوالده، وإْن أ رغم عَّل البقاء  

عوة واإلسَلم   فلم يكن له ملجأ وال وطن وال سبيل رزٍق، فليكن مهُّه نْش الدَّ

ة  ب ْعد   ":  يقولوسلَّم صَّلَّ اهلل عليه  يف مجيع أرجاء املعمورة. فرسول اهلل   ال ِهْجر 

وا ْم فاْنِفر  ْتِح، ول كِْن ِجهاٌد ونِيٌَّة، وإذا اْست نِْفْرت  ة  1"الف  ، فليس هناك هجرة من مك 

إىل املدينة بعد الفتح، فكَلمها بلدين مؤمنني واحلمد هلل، ولكنَّ اهلجرة من البَلد  

ة يف حالتها تلك األّيام إىل البَلد التي متث ل امل دينة وقتها هي هجرٌة  التي تشبه مكَّ

اعة.   باقيٌة إىل قيام السَّ

 اْلامتة ثالثًا:  

بباله، وللخواتيم   يتعلق  ما  وآخر  املستمع،  ذهن  يلقى يف  ما  آخر  وهي 

أمهيتها العظمى يف حتقيق أهداف اْلطبة.  وحتتوي اْلامتة عَّل اْلَلصة والنَّتيجة  

ا  ل هلا اْلطيب أثناء طرحه ملوضوع  التي توصَّ  اْلطبة، وتتضح أمهيَّة اْلامتة بأهنَّ

األثر األخري الباقي يف ذهن ونفس املستمع، فتبقى الكلَمت األخرية عالقًة يف  

التَّ  اْلطيب  وعَّل  وعواطفهم،  ملشاعرهم  وخماطبًة  املستمعني،  حري  أذهان 

 
، وباب ال  (2783)   ، وباب فضل اجلهاد(2825)البخاري يف اجلهاد، باب وجوب التنفري  1

يف  ، و(1353ومسلم يف اإلمارة، باب املبايعة بعد فتح مكة، )  (؛3077)  هجرة بعد الفتح

 . ( ، وهو يف مجلة حديث طويل1353) احلج، باب حتريم مكة وصيدها وخلها 



(27( 

واحلذر يف خامتة اْلطبة؛ فإن كان وقعها حسنًا يف نفوس املستمعني انعكس ذلك  

وع اْلطبة بشكٍل حسٍن، وإن كان سيئًا؛ انعكس سلبًا عَّل كل  موضوع  عَّل موض

 اْل طبة.  

 لذلك ينبغي عَّل اْلطيب أن يراعي اْلِت: 

 . جامعاً تلخيصًا للموضوع  اْلامتة  أن تتضمن  .1

 أن تشتمل عَّل النتائج التي يريد اْلطيب استخَلصها والتوصل إليها.  .2

والسري نحو خطوة جديدة  أن تشتمل عَّل توصيات، ودعوة للعمل،   .3

 1إىل األمام. 

ة الكثري من املعاين، وفيها    الكرام، إنَّ للهجرة  ذلك: إخواين مثال   النَّبويَّ

عاىل بأوليائه  تالكثري من الدروس والعرب، ففي اهلجرة النَّبويَّة ظهرت عناية اهلل  

وحفظه ألنبيائه والقائمني بدينه مهَم كانت الظُّروف، وكان بطش الكفر شديًدا،  

ار متى أراد، ويف هذا دافعٌ   ألهل اإليَمن  فاهلل عزَّ وجل قادٌر عَّل كرس شوكة الكفَّ

ضوا للظلم واألذى، ففرج اهلل آٍت ال   لَلعتصام بدينهم والبقاء عليه مهَم تعرَّ

طالت   مهَم  األمر  هناية  يف  والنَِّص  الغلبة  له  فستكون  اهلل  إىل  دعا  ومن  حمالة، 

ل عَّل اهلل عزَّ وجل مع األخذ بأسباب النَِّص والنَّجاح من   األزمان. كَم أنَّ التوكُّ

هات اإلصَلحيَّة االعتناء  أهم  ما ي نبغي ألصحاب املشاريع اإلسَلميَّة والتوجُّ

به، فرسول اهلل منصوٌر من رب ه ويعلم أنَّه لو خرج يف وضح النَّهار ملا استطاعت  

درًسا يف حسن   ته  أمَّ ليعطي  واحلذر  احليطة  بأسباب  أخذ  ولكنَّه  منعه،  قريش 

 
املقصود   1 عبد  املعطي  عبد  شلبي،  العاطي حممد  اإلسلمية  ، عبد  عبد    ؛18. صاخلطابة 

 .15ص .اجلليل عبدة شلبي، اخلطابة وإعداد اخلطيب
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النَّ اهلجرة  والتَّخطيط. كَم ظهر يف  ف  تفعيل  التِصُّ املسجد وَضورة  بويَّة دور 

املسلمون   اجتَمع  مركز  فهو  والتَّطوير،  واإلصَلح  البناء  عمليَّة  يف  الدور  هذا 

ل ما قام رسول اهلل   دهم، وهو أوَّ   بإنشائهوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  ووحدهتم وتوحُّ

عندما وصل املدينة، فاملسجد جيب أن يكون هو القاعدة والبيت الذي خيرج منه  

املريض ويساعدوا  ا دوا  فيتفقَّ ملسلمون كي ينِصوا إسَلمهم ويبنوا جمتمعهم، 

 املحتاج، ويبنوا رصوح العلم ويعملوا عَّل نْش دينهم وثقافتهم.  

إنَّ  األفاضل،  إخواين  اهلل،  يف  بني    أحّبتي  التي ظهرت  اإليَمنيَّة  ة  األ خوَّ

األمور العجيبة، فأناٌس   املهاجرين واألنصار بعد اهلجرة النَّبويَّة هي وبحقٍّ من

ال تربط بينهم روابط دٍم تقاسموا مجيع ما يملكون، بذلوا لبعضهم أنفس النَّفيس  

، فهؤالء قد حتابوا عَّل اإليَمن وربطتهم رابطٌة هي أقوى من مجيع   بَل أدنى شحٍّ

افية واملحبَّة يف اهلل  . العَلقات الدنيويَّة، أال وهي رابطة العقيدة الصَّ

 .ومعانيها  يستحب أن يكون الدعاء مرتبطًا بموضوع اْلطبة وأخريًا، 

 *** 

 :وللخطبة بعد كتابتها كتابة أولية عدة مراجعات 

فمراجعة أوىل: ينظر يف: مجلها، وعباراهتا، وصياغتها. فيعدل ويصلح   

لكل   مراجعة الزمة،  الصياغة.. وهي  النظر يف  فهي إلعادة  إن شاء،  وحيذف 

 .كاتب

يك   ثانية:  وينصح  ومراجعة  والنحوي،  اإلمَلئي  التصحيح  فيها  ون 

 .اْلطيب بالتشكيل، كي جيتنب نسيان القاعدة النحوية، ومن ثم اللحن

وعَلمات    ومراجعة ثالثة: لوضع الفواصل والنقاط، وملعرفة الوقفات، 
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االستفهام والتعجب، وهذا اإلعداد مهم يف تيسري فهم اْلطبة، فاإللقاء ال بد  

حمكوماً  يكون  الكَلم،    أن  فهم  من:  الغرض،  هبا  ليحصل  القواعد،  هبذه 

 .واستيعابه، وتصوره، ومن اْلطأ إلقاء اْلطب بدوهنا 

اإللقاء،    طريقة  ويدرهبا عَّل  نفسه  اْلطيب  فيها  يعد  رابعة:  ومراجعة 

إلقائها مرّتَل،   أن حيفظها، ويتدرب عَّل  يلقي اْلطبة عدة مرات، واألفضل 

عَّل املنرب كذلك، كَل، بل ليكون مدركا ملا يأِت من  ليس ألنه يلزم أن يلقيها من 

مع   للتفاعل  أدعى  فذلك  يقول،  أن  قبل  يقول  ما  فيفهم  يقرأها،  التي  اجلمل 

 .اْلطبة
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 : الرابعالمبحث 

 الفرق بين الخطابة وغيرها من الكالم 

 

 

هناك فرق بني اْلطبة وغريها من الكَلم الذي يدور بني الناس، وال بد  

 بة عن غريها. ا املقارنة إلظهار مزية اْلطمن 

 والبيان.  لإلفهام  اجلَمهري غري  مع  الكَلم  هي : مثًَل  املحادثةف •

أو    علمية  حقيقة   لْشح   اجلَمهري  مع   الكَلم   هي   املحاَضة:و •

 النظريات.  من  نظرية لبيان

في   عَّل   حلثهم   اجلَمهري  غري  مع   الكَلم   هي   الوصية:و •   هما 

 هبم.   شفقة مصلحتهم 

  وبث  الشعور  إلثارة  اجلَمهري  مع   الكَلم  فهي  :اْلطابة  أما  •

 املخاطبني.  واستَملة العواطف  احلَمسة وحتريك

  النثر،   فن  يف   كلها   تشرتك   واملحاَضة   والوصية   واملحادثة  فاْلطابة

    .باجلَمهري واملحاَضة  اْلطابة وختتص

  القصد   هو  املحاَضة   من   الغرض ف،  واملحاَضة  اْلطابة   بني   الفرق أما  و

  وختاطب  اْلياالت،  ال  احلقائق  عَّل   تعتمد  فهي  نظرية،  أو   علمية  حقيقة   إىل

   .املثقفني  غالباً  وختص  اإلثارة، ال  العلم وتستهدف العواطف،  ال  العقول
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  إىل   تعمد  فهي  ورغبة،   فكرة  إىل   القصد  فهو   اْلطابة  من  الغرض   أما 

  وتعم   االستَملة،  وتستهدف   والشعور،  العواطف  وختاطب  واإلقناع،  اإلثارة

 .وغريهم  املثقفني 

  النقاط   عَّل   تلخيصها و   اْلطابة،   عنارص   حتديد  بإمكاننا   التعريفات   هبذه

     :التالية

    .وامللكة واملعرفة  اْلربة  أي  الفن: .1

  واملواجهة. مشافهة  أي املخاطبة: .2

 . موضوعاً   يلقى أو  كتاباً  يقرأ  ملقياً   وال  قارئاً   ليس أي  اْلطيب:  .3

 املستمعني.   من  الكثري اجلمع  أي  اجلمهور: .4

 .احلال ملقتىض املطابق أي البليغ:  الكَلم .5

  الشعور. وتنبيه العواطف  إثارة  أي التأثري:  .6

  تسمى خطابة  أن  ينبغي  ال  األركان  هذه  من  ركن  أو  عنِص  انعدم  فإذا •

 :اْلتية لألمور 

 هترجياً   الكَلم كان واْلربة الفن انعدم إذا •

 ا. ترديدً  أو  تَلوة  الكَلم كان املخاطبة عدمت  إذا •

 غريه.  عن بالنيابة يكون وقد  القاء، كان خطيب   يوجد مل  إذا •

 وصية.  أو  حديثاً   الكَلم كان مجهور  يوجد مل  إذا •

 املنشود.  اهلدف يؤدى ال فإنه بليغاً  الكَلم  يكن مل  إذا •

 1. للوقت  ومضيعة الثمرة   عديمة كانت تأثري  حيصل  مل  إذا •

 
 . 8 م. ص2017 ، 1ط، اخلطابة علم  يف مدخل ،نووي احلق عني احلاج 1
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 : الخامسالمبحث 

 علم الخطابة وعالقته بالعلوم األخرى 

 

 

 اْلطابة علم  املطلب األول:  

ف الدارس بط رِق التأثري بالكَلم وحسِن   هو: جمموع القوانني التي ت عر 

 . اإلقناع باْلطاب 

ويتصف هذا العلم بأنه ينري الطريق، وال حيمل عَّل السلوك؛ فهو يرشد  

   ومسالك، وال حيمل عَّل السري فيها.الدارس إىل دراسة مناهج 

عليه   يكون  أن  جيب  وما  اإلقناع،  ووسائل  التأثري  بطرق  يعتني  وهو 

وأساليبها   وألفاظها  اْلطبة  عليه  تكون  أن  جيب  وما  صفات،  من  اْلطيب 

لخطابة لرييب ملكاته  لالطريق أمام م ن عنده استعداد    يفتحوترتيبها، وهو بذلك  

 1  .استعداداته وينمي 

 :املطلب الثاين: عَلقة علم اْلطابة بالعلوم األخرى 

 عَلقة اْلطابة باملنطق: .  1

املنطق   الصحيح  هو: علم  للتفكري  العامة  القواعد  عن  يبحث    .علم 

 
زهرة،  1 أبو  مطبعة    اخلطابة  حممد  مرص،  العرب.  عند  عصورها  أزهر  يف  تارخيها  أصوهلا 

ط ص1العلوم،  املقصود؛  13،  عبد  املعطي  عبد  شلبي،  حممد  العاطي  اخلطابة    ،عبد 

 . 10صم. 2006، 1، طاملكتب اجلامعي احلديث، اإلسلمية
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إذا كان علم املنطق يبحث  ف  .: التعريف واالستدالل ومناهج البحث هموضوع و

اْلطأ، فإنه يبحث أيضًا عن أهواء النفس،  عن القوانني التي تعصم الذهن عن  

تساعد   األمور  هذه  وكل  اْلواطر،  وتسلسل  الغلط،  وأسباب  وخواطرها 

 1اْلطيب عَّل أداء مهمته يف التأثري واإلقناع. 

 عَلقة اْلطابة بعلم النفس: .  2

يثري محاستهم،   أن  استطاع  إذا  إال  السامعني  إقناع  إىل  ال يصل اْلطيب 

إحساسهم، وال  يثري شوقهم، ويسرتعي  وخياطب  بَم  عليَم  كان  إذا  إال  يمكن   

انتباههم، وذلك ال يكون إال بعلم النفس، ومن هنا كان علم اْلطابة له صلة  

 2بعلم النفس. 

 عَلقة اْلطابة بعلم االجتَمع: .  3

جيب عَّل اْلطيب أن يكون ملَمًّ بسياسة الناس، وما جيب لكل طبقة من  

نوع من الناس من خطاب، وعليه أن يكون عليًَم بروح  املعاملة، وما يلزم لكل  

اجلَمعة دارسًا ألخَلقها فامهًا ملا يسيطر عليها، ولذا كان علم اْلطابة صلته قوية  

 3  بعلم االجتَمع. 

 
عبد العاطي    ؛3أصوهلا تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب. ص  اخلطابة  حممد أبو زهرة،  1

 . 10، صاخلطابة اإلسلمية ،حممد شلبي، عبد املعطي عبد املقصود

زهرة،  2 أبو  املقصود؛  4. صاخلطابة  حممد  عبد  املعطي  عبد  شلبي،  حممد  العاطي    ، عبد 

 . 10، صاخلطابة اإلسلمية

زهرة،حممد    3 ص  أبو  املقصود؛  5اخلطابة،  عبد  املعطي  عبد  شلبي،  حممد  العاطي    ، عبد 

 . 10، صاخلطابة اإلسلمية
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 : السادس المبحث 

 استخدام الخطابة في تعليم مهارات اللغة العربية

 

 

وهي   أربعة:  اللغة  مهارات  أن  لدينا  املعلوم    التحدث،   االستَمع، من 

األربعة  والكتابة  ، القراءة  اللغة  مهارات  الطَلب  نعلم  أن  املمكن  فمن   .

 :باستخدام اْلطابة

 اْلطابة يف تعليم مهارة االستَمع   املطلب األول: استخدام 

اء عَّل هذه حيظى االستَمع يف حياة متعلمي اللغة العربية بدور مهم، وبن 

فهم الدروس واملحاَضات. فتنميتها أمر َضوري. وجيب عَّل    يتفاوتاملهارة  

 .املعلم أن ُّيتم هبذه املهارة أكثر بكثري

فأي مدرس للغة العربية يريد أن يعلم الطَلب مهارة االستَمع من خَلل  

  النحو  عَّل  درسه   يسري  أن  عليه مسجلة،  غري أو  كانت اْلطب مسجلة استخدام 

 :التايل

وإجرائية  سلوكية  بطريقة  الدرس  أهداف  حيدد  أن  املدرس  عَّل    جيب 

وحيدد املهارات التي جيب أن يفهمها التَلميذ وأن يتدربوا عليها من خَلل هذا  

 .الدرس

املدر   املادة    طَلبهس أن يثري دوافع  عَّل  لَلستَمع اجليد بتوضيح طبيعة 

ف يصدرها مبينًا هلم املطلوب  التعليَمت التي سو   أو  عليهم  التي سوف يلقيها 
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حريصني    يكونواحتى  مثل التقاط األفكار أو متابعة سلسلة من األحداث مثَلً 

 .عَّل عملية االستَمع

يبدأ املدرس اْلطبة أو يشغل جهاز التسجيل إذا كانت اْلطبة مسجلة،  

   .بينَم التَلميذ يستمعون باهتَمم وتركيز إىل اْلطبة

طرح   يف  املدرس  يبدأ  األول  االستَمع  بمهارة    األسئلة بعد  املتعلقة 

أعدها  التي  ضوء    .االستَمع  يف  التَلميذ  أداء  املدرس  م  يقو  الدرس  هناية  ويف 

 .األهداف التي حددها 

 استخدام اْلطابة يف تعليم مهارة التحدث   الثاين: املطلب  

حلاجة إىل هذه  ولقد اشتدت ا ،اللغة يف األساس هي الكَلم أو التحدث

وهلذا    ،املهارة يف الفرتة األخرية عندما زادت أمهية االتصال الشفهي بني الناس

 .إىل تعلم هذه املهارة أكثر بكثري الطَلب  يلجؤون

اْلطب   إلقاء  عَّل  الطَلب  بتدريب  املهارة  هذه  تعليم  ويمكن 

الَلزمة   واإلجراءاتلقاء الطالب اْلطوات إاملعلم أثناء  ويطبق، واملحاَضات

 :مثل لتعليم مهارة التحدث. 

 .حتديد األهداف  -

 .تصحيح نطق الكلَمت واأللفاظ -

 .ضبط الكلَمت واأللفاظ -

 .ّتنب أمراض الكَلم -

 .عرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة  -

 .ويف األخري يقوم املدرس بعملية التَّقويم -
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واحلكم   واألمثال  التعبريات  حفظ  من  التلميذ  يتمكن  التدريب  وهبذا 

 .يستخدمها يف التحدث والكَلمف

 تعليم مهارة القراءة من خَلل اْلطبة   ث: ل الثا ملطلب  ا 

تعد القراءة املصدر األسايس لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف،  

فاملدرس الذي يريد أن يعلم    .ومتنوعةوهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة  

 :الطَلب مهارة القراءة من خَلل اْلطب جيب أن يتبع اْلطوات التالية

 .السهولة واليرس ينتخب بعض النَمذج من اْلطب مراعياً  -

  ،حيببهم يف قراءهتا  اْلطبة،يعطي الطَلب فكرة عامة عن موضوع  -

 .وال يتطرق إىل التفاصيل 

 .اْلطبة يشجع الطَلب عَّل تلخيص أجزاء من  -

 . خيتار املدرس بعض الطَلب لقراءة فقرات اْلطبة قراءة جهرية -

 .م املدرس قراءة الطَلبويف هناية املطاف يقو   -

 تعليم مهارة الكتابة من خَلل اْلطبة   الرابع:   طلب امل 

تأِت مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ فهي تأِت  

مهارة   وهيبعد  تعلَمً   القراءة.  املهارات  أصعب  مهارة    ،وتعليَمً   من  ولتعليم 

الكتابة من خَلل اْلطبة جيب عَّل املعلم أن يدرب الطَلب عَّل كتابة اْلطابة  

التدرج واْلطوات الَلزمة لتعليم    اْلطب النموذجية، مراعياً من خَلل بعض  

 :لا مث مهارة الكتابة.

  واملعايناْلطوة األوىل: تشجيع التَلميذ عَّل تسجيل اْلطبة أو األفكار   -

 .من اْلطبة املسموعة عَّل الورقة
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بالكتابة،   - املتعلقة  األخطاء  املدرس  يصحح  الثانية:    ويضع اْلطوة 

 .هنا املناسبعَلمات الرتقيم يف مكا 

هذا الدرس مرة    واوة الثالثة: يطلب املدرس من الطَلب أن يكتب طاْل -

 .ثانية حتى ختلو الكتابة عن األخطاء اإلمَلئية والكتابية

اْلتام،   لتعليم  ويف  والطرائق  العربية    مهارةهذه بعض اْلطوات  اللغة 

اْلطابة،   استخدام  طريق  معلم  وعن  ولكل  للتدريس  طريقته  مدرس  لكل 

 1. أساليبه للتعليم 

 

  

 
ومدير مركز خدمة اللغة  .  باحث يف اللغة العربية وآداهبا .  حمي الدين عبد القادر الفاروقي      1

 . اخلطابة واستخدامها يف تعليم مهارات اللغة العربية العربية بنغلديش 

https://www.madarisweb.com/ar/i/3246
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 : السابعالمبحث 

 طرق تحصيل الخطابة وزاد الخطيب وصفاته 

 

 

 : اْلطابة طرق حتصيل  املطلب األول:  

ال شك أن اْلطابة منصب خطري، ال يصل إليها طالبها بيرس، بل حيتاج  

طالبها إىل زاد عظيم، وصرب ومعاناة، واحتَمل للمشاق؛ ليصل إىل تلك العناية  

 السامية وطرق حتصيلها ما يأِت:  

فطرة تَلئم اْلطابة: يستحب أن يكون اْلطيب فصيحًا طلق اللسان،  .  1

 القلب، وأن تكون خمارج احلروف عنده صحيحة. ثابت اجلنان، ذكي 

دراسة أصول اْلطابة: ال شك أن هذه األصول ال تكفي وحدها، بل  .  2

ان شديد عَّل اْلطابة.  ال بد أن يكون معها استعداد كامن، وِمر 

التأثري، وأرسار  .  3 البلغاء: ودراسته دراسة متعرف ملناص  قراءة كَلم 

مج من  فيها  ملا  ومتذوق  وجودةالبَلغة،  التعبري،  وحسن  األسلوب   ال 

 التفكري. 

كاالقتصاد  .  4 باجلَمعات:  تتصل  التي  العلوم  من  كثري  عَّل  االطَلع 

 وعلم النفس واملعتقدات.  ،واالجتَمع والْشع واألخَلق، 

الثروة الكثرية من األلفاظ واألساليب: اْلطابة حتتاج إىل أن يعرب عن  .  5

 متغايرة. املعنى الواحد بعدة عبارات، وأساليب 
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ضبط النفس واحتَمل املكاره: يستحب للخطيب أن يتذرع بالصرب،  .  6

أن يقيض عَّل كل   والسيطرة عَّل أعصابه ومشاعره، كَم عليه  النفس،  وضبط 

والوجل   االضطراب  ظاهرة  ألن  والوجل؛  واالنفعال  االضطراب  مظاهر 

 تورث يف اْلطيب احلرية، واحلرية تسبب له التلعثم واالرتباك.

باالرتياض  اال.  7 تكون  النفس عَّل اْلطابة  رتياض واملَمرسة: رياضة 

االرتباط   أما  اإللقاء،  الفكرة واالرتياض عَّل األسلوب واالرتياض عَّل  عَّل 

وتصنيف   اْلراء  ووزن  األفكار،  ضبط  عَّل  النفس  تعويد  فهو  الفكرة  عَّل 

،  العنارص، وعقد الصلة بينهَم وبني ما جيري يف املجتمع من قضايا ومشكَلت

عَّل   والتعرف  معها،  واالندماج  البْش،  بفئات  االتصال  عَّل  النفس  وتعويد 

املقال،   ببليغ  التحدث  عَّل  املران  فهو  األسلوب  عَّل  االرتياض  أما  أحواهلا، 

وفصيح الكَلم. وهذا ال يتأتى إال بحفظ آيات من القرآن واألحاديث النبوية،  

طيب مطالعة الكتب الفكرية  وعبارات البلغاء قديًَم وحديثًا، كَم جيب عَّل اْل 

عَّل   االرتياض  أما  تعبريه،  وجودة  أسلوبه،  الرتقاء  آخر  عامل  فهي  واألدبية 

ثم   النطق عَّل إخراج احلروف من خمارجها،  اللسان عند  بتعويد  فيبدأ  اإللقاء 

ما يستحسنه بصوت مرتفع، وهلجة متزنة، مصورًا بصوته معاين ما   قراءة كل 

ع الصوت وخفضه، ثم بإلقاء املوضوع بينه وبني نفسه  يقرأ بتغيري النربات، وبرف

ثم   إخوانه،  يثق هبم من  من  أمام  املوضوع  بإلقاء  ثم  أمام مجهور،  أنه  متصورًا 

ِجل. بإلقاء املوضوع يف حميط ال يعرفه فيه أحد غري هيَّاب وال و 
1 

 
 .17أصوهلا تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب. ص اخلطابة حممد أبو زهرة،  1
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 زاد اْلطيب   : ثاين املطلب ال 

يتناسب مع مهنته، وأهم ما يتزود  إن اْلطيب الناجح ال بد أن يتزود بزاد  

 به اْلطيب ما يّل: 

بالقرآن،    .1 الصلة  ينبغي عَّل اْلطيب أن يكون وثيق  الكريم:  القرآن 

 كثري التَلوة له، متقنًا ّتويده، جمتهًدا يف حفظه. 

احلديث    .2 كتب  جليس  يكون  أن  اْلطيب  عَّل  الْشيف:  احلديث 

الْشيف وأن يطلع عَّل أكرب قدر من أبواب احلديث، كَم عليه أن حيفظ قدرا  

من   يمكنه  احلديث  املناسبات،  كبريا من  اْللق يف شتى  بسنة سيد  االستشهاد 

 وخمتلف املجاالت. 

األنبياء،    .3 بقصص  ُّيتم  أن  اْلطيب  عَّل  ينبغي  والتاريخ:  السرية 

الرسول   خاصة من زوايا متعددة،    دراسة وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  ويدرس سرية 

 ومراجع متنوعة. 

من    .4 بكثري  ملَم  يكون  أن  اْلطيب  عَّل  ينبغي  الفقهية:  األحكام 

 األحكام الفقهية؛ ليقدم للناس احللول العملية من األحكام اإلسَلمية. 

احلكم واألمثال: من أعظم األساليب املؤثرة احلكم واألمثال، فهي  .  5

النفس.   يف  أبعادها  هلا  ّتارب  وحصاد  معاٍن،  ّتمع خَلصة  خمتِصة،  كلَمت 

واألمثال  واْل احلكم  من  قدر  أكرب  حفظ  عَّل  حيرص  الذي  هو  املوفق  طيب 

 ليستشهد هبا يف مواضعها. 

السياسة والتيارات الفكرية: جيب عَّل اْلطيب أن يطلع عَّل أحداث  .  6

 1الناس وقضايا الساعة، ويقدم للناس فهم اإلسَلم يف شتى ميادين احلياة. 

 
 17. صاخلطابة اإلسلمية ، عبد العاطي حممد شلبي، عبد املعطي عبد املقصود 1
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 : صفات اْلطيب الناجح املطلب الثالث:  

اْلطيب الناجح هو الذي حيرص عَّل االستعانة باهلل  ستعانة باهلل: اال .  1

يف كل الظروف واألحوال فهو يستعني باهلل يف اإلعداد، وحسن األداء، ومجال  

 اإللقاء. 

اهلل  . اإلخَلص:  3 قبوهلا وبه جيمع  اإلخَلص هو روح األعَمل ورس 

ثري، وينبغي عَّل  سبحانه وتعاىل القلوب، فاإلخَلص عامل هام يف النجاح والتأ

والرياء وحب   الغرور  يبتعد عن  وأن  القلوب،  أمراض  من  أن حيذر  اْلطيب 

 الظهور. 

ينبغي عَّل اْلطيب أن يكون قدوة حسنة، وأن يكون  . القدوة احلسنة:  3

 سلوكه قويًَم، وأن يعمل بَم يقول، وأن يكون إماما فيَم يدعو إليه. 

الشجاعة: 4 ال  .  اْلطيب شجاعًا  يكون  أن  بد  وهو  ال  اهلل،  إال   خياف 

صاحب رسالة، ولذلك فالشجاعة َضورية لتبليغ احلق املبني، وّتلية حقائق  

اإلسَلم، وعَلجه للمشكَلت بكل وضوح ورصاحة، وحماربة الظلم، وفضح  

 الباطل، وإقرار العدل. 

املوهبة: 5 يكتسبه عن طريق    .  فيه جانب  مهمته  اْلطيب يف  نجاح  إن 

، واالستَمع إىل اْلطباء، واالستفادة منهم. وجانب  كتب فنون اْلطابة وآداهبا 

املوهبة التي يمنحها اهلل لإلنسان وذلك بحب اْلطابة، وامليل إليها واالنسجام  

 معها.

املَلحظة .  6 نظرات  قوة  سامعيه  إىل  اْلطيب  نظرات  تكون  أن  : جيب 

تكنه   ما  اللمحات  ومن  القلوب،  خطرات  الوجوه  من  يقرأ  كاشفة؛  فاحصة 

روحه  نفوسهم   ولتتصل  بفتورهم  ويذهب  نشاطهم،  من  ليجدد  قوله؛  نحو 
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 بأرواحهم، ونفسه بنفوسهم. 

: لتسعفه بالعَلج املطلوب إن وجد من القوم إعراضًا،  .حضور البدُّية 7

أو طالبا اإلجابة عن مسألة، فإذا مل تكن البدُّية حاَضة جييب اْلطيب إجابة  

 وآثارها. سهلة موثقة وإال ضاعت اْلطبة، 

تعد طَلقة اللسان من ألزم صفات اْلطيب، وأشدها  . طَلقة اللسان:  8

 أثرًا يف انتصاره يف ميادين القول. 

جيب أن يقف اْلطيب مطمئن النفس، هادئ البال،  . رباطة اجلأش:  9

ِجل، وغري مضطرب وال منفعل.   قوى اجلنان، غري هياب وال و 

عَّل اْلطيب أن يكون قادًرا    جيب   . القدرة عَّل مراعاة مقتىض احلال: 10

تتطلبه من تذكري وإصَلح، وما يصلح هلا من   إدراك وضع اجلَمعة، وما  عَّل 

 أساليب مَلئمة، ومن توجيهات مناسبة يراعي فيها املصلحة واقتضاء احلال. 

العاطفة: .  11 إليه،    قوة  فيَم يدعو  يمتلئ محاسة  أن  جيب عَّل اْلطيب 

القلب يدخل القلب، فَل بد أن تكون محاسة    واعتقادًا بصدقه؛ ألن ما خيرج من

وا  اْلطيب أقوى من محاسة سامعيه؛ ليفيض عليهم، ويروي غلتهم، وإال أحسُّ 

 بفتور نفسه، فضاع أثر قوله. 

اهليئة .  12 زي  حسن  يف  احلسنة  اهليئة  يراعي  أن  اْلطيب  عَّل  ه،  : جيب 

ي أن  وعليه  حركاته،  تتزن  وأن  حسنة،  هيئته  جيعل  ما  بكل  عن  وُّيتم  بتعد 

 1احلركات سواء باليد أو الرأس أو غري ذلك. 

 

 
زهرة،  1 أبو  العرب. ص  اخلطابة  حممد  عند  عصورها  أزهر  يف  تارخيها  عبد  ؛  56أصوهلا 
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 : الثامنالمبحث 

 عيوب في الخطيب 

 

 

 

إذا لن يكن عند اْلطيب املكنة الَلزمة ال بد أن يقع يف بعض اهلفوات  

   التي ختل بخطابه وربَم متنعه من حتقيق املقصود، ومن هذه العيوب:

  نما كا يف كان آية أو حديث، ثم غري املعنى، ثم   نما كا  وأفحشه  : اللحن  

   .يف كَلم الغري

اإلعراب مجال للوضيع واللحن هجنة عَّل  "  بن مروان:  كعبد امللقال  

آثار    أقبح اللحن يف املنطق  "  ، وكان يقول: "الرأي   ة الْشيف، والعجب آف من 

  1. "اجلدري يف الوجه 

قال   والِصف.  النحو  بعلمي  اجلهل  اللحن  أسباب  أعظم  وأن 

ل   "األصمعي:   ْعِرِف النَّْحو  أ ْن ي ْدخ  ْ ي  ا مل  َّل  ط الِِب اْلِعْلِم إِذ  اف  ع  ا أ خ  ف  م  إِنَّ أ ْخو 

النَّبِي    ْوِل  ق  ِة  ْل  النَّاِر    صَّلَّ اهلل عليه وسلَّميِف مج  ه  ِمن   د  ْقع  م  ْأ  ْلي ت ب وَّ ف   َّ ّل  ب  ع  ذ  ْن ك  م 

ْيهِ  ل  ْبت  ع  ذ  حل  نْت  فِيِه ك  نْه  و  ْيت  ع  و  ْهَم  ر  ن  ف م  ْلح  ْن ي  ْ ي ك  صَّلَّ اهلل عليه  ألنه    ؛"أِل نَّه  مل 

 
،  ار الكتب العلمية، بريوت، دالعقد الفريد،  األندليسأمحد بن حممد املعروف بابن عبد ربه    1

   . 2/308 .هـ  1404، 1ط
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 1.رويت عنه وكذبت فيه فقد كذبت عليه يكن يلحن فمهَمً  مل وسلَّم 

به لسانه ليسلم    مما يقو ولذا ينبغي للخطيب أن يتعلم من النحو واللغة  

اْلفة. هذه  من  عن    به  البحث  أو  بالدراسة  هذا  وكثرةويأِت  القراءة    معلم 

 .واالستَمع إىل خطب العلَمء ودروسهم وحضور جمالسهم

يقأكثر    : التصحيف   نظرة    عما  فيصحف  ورقة،  أو  كتاب  من  يقرأ  ملن 

بسبب رداءة اْلط أو ضعف البِص أو عدم استيعاب ما يقرأ، أو عدم الرتكيز  

كان  "بالتصحيف، فقال:    وذكر األصمعي رجَلً   ،فيه أو غري ذلك من األسباب

يسمع فيعي غري ما يسمع، ويكتب غري ما وعى، ويقرأ يف الكتاب غري ما هو  

ومن  "  ورقة:وقد حصل لبعض الفضَلء أن قال يف خطبته وهو يقرأ من    2. "فيه

بتخفيف الفاء، فنبهه بعض    "رترك واجبًا من واجبات احلج متعمدًا يأثم ويكف  

خطئه تصحيح  إىل  فبادر  الصَلة،  قضاء  بعد  يأثم  الصَّ "  وقال:   ،الناس  واب 

 . "أي من الكفارة ر،ويكف  

التباطؤ يف الكَلم حتى كأن لسانه قد  واملراد    : والعجلة    اللفف   باللفف 

الرسُّ التفَّ  بالعجلة  واملراد  أنَّ   اإللقاء،عة يف  ،  فيه من    فكَم  ملا  اإلرساع مذموم 

تفويت الفهم عَّل االنسان فكذلك التباطؤ مذموم ملا فيه من بعث امللل والضجر  

هلل عنها  ا  ريض   والسنة االقتصاد يف ذلك وذاك، فعن عائشة   السامعني، يف قلوب  

ول  اهلل"قالت:   س  ان  ر  ا ك  وِل اهلل   م  س  ِديث  ر  ان  ح  ْم، إِنََّم  ك  ِدك  ْ رس  د  احْل ِديث  ك    ي رْس 

 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية   1

 .184. صم1970/هـ 1379، 1، طدار الرتاث، القاهرة، وتقييد السامع

 . 2/93 .العقد الفريد، األندليسأمحد بن حممد املعروف بابن عبد ربه  2
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ل وب  ف ْصًَل وسلَّم صَّلَّ اهلل عليه  ه  اْلق  م  ْفه   . "، ت 

طول   سببها  يكون  وقد  اْلطيب،  يف  طبع  اإللقاء  رسعة  تكون  وقد 

 .موضوع اْلطبة أو القراءة من كتاب

  ، النضارةأو    ، الساعةأو    ، اْلاتمأو    ، باللحيةوذلك كالعبث    كثرة احلركة:  

العَممة    ، الثوبأو   ومدعاة    فإهنا أو  اْلطيب  هيبة  من    لَلزدراء منقصة 

   .1اْلطبة  أثناء، وسبب هذا العيب هو ترك سنة االستناد واالحتقار

يعالج هذا العيب بوضع يديه عَّل املنرب أو إمساك    أنفينبغي للخطيب  

ويراعي املخاطبني فيلزم السكينة والسكون    ،وأن يستشعر حرمة املقام،  العصا 

حيانًا مطلوبة لزيادة  أوالوقار، واحلركة اليسرية املوزونة ال بأس هبا، بل قد تكون  

يف بعض خطبه كَم    يستعملها وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  اإلفهام، وهي التي كان النبي  

قوله:  «   يف  ات نْيِ ه  ك  ة   اع  السَّ و  أ ن ا  »ب ِعْثت  
اجل نَِّة    "  وقوله:  ،2 يِف  يِم 

الي تِ ل  
افِ ك  و  »أ ن ا 

ْسط ى الو  ة  و  بَّاب  ْعنِي: السَّ ْيِه ي  ار  بِأ ْصب ع  أ ش  «، و 
ات نْيِ ه   3."ك 

والعرق:   العيوب وطأة عَّل  االرتعاش والرعدة  أشد  العيب من  وهذا 

اْلطيب ويغلبه قهرًا، فإذا اعرتاه أفقده توازنه وأوقعه يف    يعرتي   ألنه اْلطباء،  

 
،  تدريب الدعاة عىل األساليب البيانية  ،عبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب  1

 . 383. صهـ1425 - 37 -السنة  - 128العدد  ،باملدينة املنورة اإلسلميةاجلامعة 

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل   ،حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي  2

وسلَّم   عليه  اهلل  عن  صىلَّ  )مصورة  النجاة  طوق  دار  البخاري،  صحيح  وأيامه=  وسننه 

يف الرقاق، باب   هـ.1422السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل،  

، ويف الطلق، باب ( 6503)  "ساعة كهاتنيبعثت أنا وال":  صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  قول النبي  

  .(2950) ومسلم يف الفتن، باب قرب الساعة. (؛5301) اللعان

 هذا حديث حسن صحيح. وقال:  (.1918)الرتمذي، السنن،   3
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به   يصل  وقد  الشديد،  فَل    األمر االضطراب  خطبته  قطع  إىل  يضطر  أن  إىل 

 .كَمهلا مهَم حاول، حتى أن بعضهم ال يقوى عَّل القيامإيستطيع 

املبتدئني الذين مل يستعدوا نفسيًا، ومل يتدربوا    يعرتيوهذا العيب غالبًا ما  

غري املبتدئني وذلك إذا علم أن من بني احلضور من يتابعه    يعرتيوقد    ،ذا املقام هل

 .أو عامل أو أستاذ من أساتذته الذين يوقرهم ويعظمهم 

ال يف دعاء  إ رفع اليدين عند الدعاء يف اْلطبة خَلف السنة،    رفع اليدين: 

عنه   ثبت  فقد  عليه  االستسقاء  اهلل  فيه،    رفعوسلَّم  صَّلَّ  من  أاليدين  غريه  ما 

 . الدعاء فَل يْشع للخطيب أن يرفع فيه يديه 

التي يبلغ هبا خطبته، فإذا كان    اْللةصوت اْلطيب هو    ضعف الصوت: 

وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه صوته ضعيفًا، فَل حيصل مقصودًا اْلطبة، ولذا كان النبي 

ْيٍش    إِذ ا ج  نِْذر   م  أ نَّه   ك  تَّى  ح   ، ب ه  ض  غ  اْشت دَّ  و   ، ه  ْوت  ص  َل   ع  و   ، ْين اه  ع  ْت  امْح رَّ ط ب   خ 

ْم«  اك  سَّ م  ْم و  ك  بَّح  : »ص  ول  ق  ي 
ويمكن للخطيب الذي بّل هبذا العيب أن يذهبه    ، 1

 .رانراس واملِ باملِ 

قد تشتمل اْلطبة عَّل فنون شتى متغايرة، فقد    عدم التفاعل مع اْلطبة: 

ما   تشتمل عَّل  والتبشري، وقد  التحذير  الرتغيب والرتهيب وعَّل  تشتمل عَّل 

احلزن أو الفرح أو الغضب أو اْلوف، واْلطيب املوفق يعطي كل مقام   يقتيض

وسبب هذا العيب يف الغالب هو خروج الكَلم من    ، حقه من االنفعال والتعبري

 .ن القلب، ومتى حصل ذلك مل تؤت اْلطبة ثَمرها اللسان دو

ة إِذا خرجت  "  قال عامر بن عبد القيس:  لِم  يْس: اْلك  امر بن عبد اْلق  ال  ع  ق 

 
 . (867مسلم يف اجلمعة، باب ختفيف الصلة واخلطبة، رقم ) 1
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اْلذان اوز  ّت  مل  ان  الل س  من  خرجت  إِذا  و  اْلقلب،  يِف  قعت  و  اْلقلب    ، 1"من 

والتفاعل الذي ننشده هو التفاعل احلقيقي الصادق، وليس التفاعل الصوري  

 . املتكلف

شخصية  ألغراض  املنرب  العيوب،  استغَلل  أخس  من  العيب  وهذا   :

أو إيَمنه،  لقلة دينه وضعف  لضعف شخصيته، ومن    ويقع من بعض اْلطباء 

أو يدافع عن نفسه، أو يدعو إىل نفسه، وهذا    لنفسه،صوره أن ينتقم اْلطيب  

إن أرش الرساق اْلطباء  "  من أكرب العدوان عَّل املخاطبني، قال بعض الفضَلء:

فهم    الذين يستغلون املنرب ألغراضهم الشخصية، ألهنم يرسقون أعَمر الناس،

 ."ممن يرسق أمواهلم رشٌّ 

اجب الْشعي،  ومن مضار هذا العيب: اإلَضار بالدعوة، وعدم أداء الو

 .وانتهاك حرمة املنرب وتعطيل مهمته

ن  أيتكلم بأقىص قعر فمه وحياول    أن: وهو  والتقعر   والتشدق التفيهق    

 .عليهم يمأل فمه بالكَلم ويملئ شدقيه بالكَلم متكربًا عَّل الناس ومتعالياً 

َّ  "  يف قوله:  ذلكوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  وقد عاب النبي   ْم إيِل  ب ك  إِنَّ ِمْن أ ح 

ْم   ك  د  أ ْبع  َّ و  ْم إيِل  ك  ض  إِنَّ أ ْبغ  ْم أ ْخَل ًقا، و  اِسن ك  ِة أ ح  ْوم  الِقي ام  ْلًِسا ي  ْم ِمن ي جم  بِك  أ ْقر  و 

ا  ال وا: ي  ، ق  ون  ْيِهق  امل ت ف  ق ون  و  د  امل ت ش  ون  و  ار  ِة الثَّْرث  ْوم  الِقي ام  ًسا ي 
ْلِ ول  اهللِ،    ِمن ي جم  س  ر 

ون   رب   : املْ ت ك  ال  ؟ ق  ون  ْيِهق  ق ون  ف َم  املْ ت ف  د  امل ت ش  ون  و  ار  ْمن ا الثَّْرث 
لِ ْد ع   2."ق 

وهذا من العيوب التي قد يقع فيها    : األلفاظ تتبع الغريب والوحَّش من  

 
 . 2/89العقد الفريد،  ،أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس  1

 (. 2018الرتمذي، السنن، )  2



(48( 

وهذا وال شك مناف    ،بعض اْلطباء فيبحث عن الكلَمت الصعبة أو الغريبة 

فالغرض من اْلطبة أو من اْلطابة بشكل عام هو البيان    ، للمقصود من اْلطبة

فهام والتفهيم، وكَم قيل: كلَم كان اللسان أبني كان أمحد، والوحَّش  والتبني واإل

أن   اْلطيب  من  املطلوب  فان  ولذا  الناس،  من  الوحَّش  يناسب  الكَلم  من 

   .لفاظ النبيلة تار للمعاين اجلليلة األيستعمل ما يوصل إىل املطلوب وخي

  الوحَّش    وتتبع    إياك  "قال إبراهيم بن املهدي لعبد اهلل بن صاعد كاتبه:  

ل مع  ه  األكرب، عليك بَم س    يُّ طمعًا يف نيل البَلغة؛ فإن ذلك هو العِ   من الكَلمِ 

 1  . "السفلِ  ألفاظ   ّتنبك  

باهليئة  االعتناء  اهلل  عدم  كان رسول  فقد  للسنة  اهلل  : وهذا خمالف  صَّلَّ 

عَّل االعتناء هبيئته ويتطيب بالطيب ـ صلوات ريب وسَلمه    حيرص وسلَّم  عليه  

هن والعود عَّل شعره ـ صلوات ريب وسَلمه عليه ـ وكانت  عليه ـ ووضع الدُّ 

وكذا   للجمعة  يلبسها  يَمنية  بردة  السنة  أله  من  أنه  املعلوم  ومن  للعيد،  خرى 

الناس   ،وك ليوم اجلمعةسُّ االغتسال والتَّ  فكيف باْلطيب الذي    ،وهذا لعموم 

 ؟ جه إليه األنظاروتتَّ  ،بصارقة األترم  

ابتذل   إذا  اْلطيب  أن  أهانوه  واحلق  وربَم  الناس،  احتقره  مظهره  يف 

إليه إىل االشتغال بالنظر إىل هيئته، وإن كان   باإلنصاتِصفوا عن االنشغال انو

العرف   واْلارج عن  املْشوع  الزائد عَّل  االعتناء  هذا عيب ومذموم فكذلك 

 
، دار اجليل، تونس،  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه،  احلسن بن رشيق القريواين األزدي   1

بابن عساكر  ؛1/133.  م  1981  -هـ    1401،  5ط املعروف   ،عيل بن احلسن بن هبة اهلل 

 . 7/141.  م1995  -هـ    1415،  الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، دار  تاريخ دمشق
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مرفوض، والذي ينبغي للخطيب االعتدال يف ذلك وأن ال خيرج عن املعروف  

واملألوف، وقد دخل يوما القايض إياس بن معاوية املزين عَّل مجاعة من قريش  

األ  املسجد  أن  يف  البداية إىل  له يف  فلم يستمعوا  موي بدمشق حيدثهم بحديث 

يا    أخذهم بيننا وبينك  الذنب مقسوم  انتهى:  بحسن حديثه، فقالوا له بعد أن 

 1  .كَلم امللوكألنك أتيتنا يف مَلبس وهيئة مبتذلة تكلمنا ب ؛إياس

وقد بينا سابقًا أن من عيوب    الصوت النمطي املطرد عَّل وترية واحدة: 

قو اْلطيب  يكون  قد  ولكن  الصوت،  أنه ال    ياْلطيب ضعف  الصوت غري 

واألمر ال يسري يف اْلطبة    .دائه وإلقائهأخطبته وكيف ينوع يف    ييعرف كيف يلق

ولكن   واحد،  صوِت  مقام  أو  واحدة  وترية  اْلطباء  عَّل  بعض  نجد  لألسف 

والنه واألمر  واإلخبار  واإلنكار  والتعجب  االستفهام  عنده  وغري    ي يستوي 

بل يستوي عنده مقام الغضب ومقام الرضا، ومقام الفرح ومقام احلزن،   ،ذلك

ومن أهم أسباب هذا العيب عدم تفاعل اْلطيب مع املوضوع أو عدم استيعابه  

فه   .له يصعب  بسببه  أنه  أَضاره  نفوس  ومن  يف  امللل  ويبعث  بل  كَلمه،  م 

 .السامعني إن كان بطيئًا، أو تْشد أذهاهنم عن متابعة املوضوع إن كان رسيعاً 

 :  مناقضة قوله لفعله، أو مناقضة اللسان للحال 

وهذا من أعظم العيوب وأخطرها، وأشدها َضرًا عَّل اْلطيب وعَّل  

واألحاديث   اْليات  أكثر  وما  عام،  بشكل  الذ  التي الدعوة  ال    يتذم  ما  يقول 

ما    تقولوا يا أُّيا الذين آمنوا مل  ﴿  يفعل وتبني له الوعيد يوم القيامة، يقول تعاىل: 

 
دار ومكتبة  ، بريوت،  البيان والتبيني  ،عمرو بن بحر بن الليثي، أبو عثامن، الشهري باجلاحظ  1

 . 1/100. هـ1423اهللل، 
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 1  .[ 2 الصف:] ﴾ ال تفعلون كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون

ما   ينهى عنه،  يقول ما ال يفعل، ويأِت ما  الذي يصيب من  املقت  ومن 

 جزائه يف اْلخرة.   منوسلَّم صَّلَّ اهلل عليه وصفه الرسول 

النَّاِر،    "  وسلَّم: صَّلَّ اهلل عليه  يقول   يِف  ى  ي ْلق  ف  ِة  الِقي ام  ْوم   ي  ِل  ج  بِالرَّ جي  اء  

ي د   ف  النَّاِر،  يِف  ه   أ ْقت اب  لِق   ت نْد  ْيِه  ف  ل  ع  النَّاِر  أ ْهل   ي ْجت ِمع   ف   ، اه  ح  بِر  ر   احِلَم  ور   ي د  َم   ك  ور  

ِر؟   ِن امل نْك  ان ا ع  ت نْه  وِف و  ا بِاملْ ْعر  ن  ر  ْأم  نْت  ت  ؟ أ ل ْيس  ك  ْأن ك  ا ش  : أ ْي ف َل ن  م  ول ون  ي ق  ف 

مْ  أ هْن اك  يِه، و 
ال  آتِ وِف و  ْم بِاملْ ْعر  ك  ر  نْت  آم  : ك  ال  آتِيِه ق  ِر و  ِن امل نْك   2. " ع 

  

 
البيان   ،بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثامن، الشهري باجلاحظعمرو بن  انظر،      1

 . 1/100. هـ  1423دار ومكتبة اهللل، ، بريوت، والتبيني

الزهد،    ومسلم يف  ؛ (3267)  رواه البخاري يف الفتن، باب الفتنة التي متوج كموج البحر    2

 . (2989باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله. )
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 : التاسعالمبحث 

 الطريقة المثلى لطالب الخطابة ووسائل التشويق

 

 :الطريقة املثَّل لطالب اْلطابةاملطلب األول:  

يبتدئ بكتابة اْلطبة وحفظها وإلقائها، ثم  يلزم عَّل طالب اْلطابة أن  

يف اْلطابة، وتقدم يف    إذا شبَّ يأخذ بنفسه بالتغيري شيئًا فشيئًا فيَم حفظ حتى  

وع  املِ  اْلطبة  كتب  عليها،  ألفاظها  ران  وأكثر  بقلبه،  معانيها  كل  تعلق  بأن  ني 

ثم يتقدم إللقائها وقد حتصن بذلك التحضري، فإذا صارت له اْلطابة    ، بذاكرته

كتب  سواء أيف صفوف اْلطباء اكتفى بدراسة املوضوع دراسة وافية،    دَّ وع    ملكةً 

أو مل يكتبها إن أسعفته ذاكرة قوية، أو كانت اْلطبة قصرية، ال عنارص  العنارص،  

ومن أهم العنارص التي ّتعل اْلطيب مثالًيا يف خطبته، قوًيا يف التواصل مع    هلا.

 مجهوره: 

   االرّتال: .  1

االرّت عَّل  قادرًا  كان  إذا  إال  خطيبًا  اْلطيب  يعد  خيطب  ال  وقد  ال، 

يف   الناس  بعض  عليه  ترد  فيعرتض  حاَضة  بدُّية  له  تكن  مل  فإن  خطبته، 

 1االعرتاض وتقرعه باحلجة القوية، ذهبت اْلطبة وآثارها. 
   النطق: .  2

ما   النطق  اعرتى  وإذا  اجليد،  لإللقاء  األوىل  الدعامة  هو  احلسن  النطق 

 
 . 45. صالتوقيف عىل مهامت التعاريف، حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي القاهري 1
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إليها   التي حيتاج  والعنارص  وأثرها.  اْلطبة  معه  اإللقاء فضاعت  يفسده ضاع 

 النطق اجليد: 

ّتويد النطق: بأن خيرج احلروف من خمارجها الصحيحة يف يرس ورفق   -

 وسهولة. 

جمانبة اللحن وحتري عدم الوقوع فيه: جيب أن يعنى اْلطيب بتصحيح   -

بنية   فيَلحظ  وعباراته  مفرداته  يف  ومَلحظته  به،  ينطق  الذي  الكَلم 

الكلَمت مَلحظة تامة، وما توجيه قواعد النحو يف آخر الكلَمت؛ فإن 

 ك يفسد املعنى، وقد يقلبه. ذل

تصوير النطق للمعاين تصويًرا صادًقا: بأن يعطي كل كلمة وكل عبارة   -

ينطقها   املؤكدة  فاجلملة  عن سواها،  به  تتميز  بشكل  ويظهرها  حقها، 

دل، واجلمل االستفهامية ينطق هبا    بشكل يدل عَّل التوكيد يف النغم كَم 

يتبني منه االستفهام واملراد منه عن   طريق النطق، كَم دل عليه  بشكل 

 باألداة الدالة عَّل االستفهام. 

   التمهل يف اإللقاء: .  3

فالتمهل جيعل الصوت يرسي إىل السامعني مجيًعا بأيرس جمهود متناسب  

أكرب؛   إىل جمهود صوِت  الكلَمت حتتاج  اإلرساع جيعل  بينَم  والعدد،  املكان  مع 

 ليصل الكَلم إىل اْلذان. 

   الصوت: .  4

املعاين، وأن جيعل من   يستحب للخطيب أن يروض نفسه عَّل تصوير 

األلفاظ،  داللة  فوق  أخرى  دالالت  وانخفاضه  وارتفاعه  صوته،    نغَمت 
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نه التمرين  وليعمل عَّل أن يكون صوته ناقًَل صادق النقل ملشاعر نفسه، وليمر  

الوجدان،   ملعاين  احلكاية  يكون حاكيًا صادق  أن  اجل  الكايف عَّل  ان،  ن وخواطر 

حياة، وأنه إذا أحسن استخدامه    وليعلم أن ال يشء كالصوت يعطي األلفاظ قوة  

ا عاطفيًا يظل السامعني، وبه يستويل عليهم.   خلق به جوًّ

   اإلشارات: .  5

إن اإلشارات هي املخاطبة الصامتة، أو هي لغة التفاهم العامة، وهي يف  

وعبارة الوجدان، فالغاضب يعبس وجهه،  كثري من األحيان صوت الشعور،  

ويقبض أصابعه، واإلشارات بعضها شعوري اندفاعي ال يكون باإلرادة، بل  

بدافع اإلحساس الوقتي للخطيب الذي يثريه موقفه اْلطايب، وبعضها إرادي  

قصدي يعمد إليه اْلطيب للتأثري. وسواء أكانت اإلشارات إرادية أم شعورية،  

 د الكَلم يف نفس السامع وتقويته. فهي ذات أثر يف تأكي

 : املطلب الثاين: وسائل التشويق 

  ؛ يعد التشويق من العنارص املهمة يف اْلطبة، وهو أحد أرسار تأثري اْلطبة

 :وسائلهذه ال ألنه العامل األكرب يف جذب السامع والتأثري فيه، ومن 

 :األسئلة .  1

َم كان السؤال عميًقا،  للتفكري، وكلَّ زه  ا تثري االهتَمم عند املتلقي، وحتف  فإهنَّ 

القرآن   احتوى  وقد  لدواخلهم،  حتريًكا  أكثر  كان  املتلقني؛  حلاجات  مَلمًسا 

الكريم عَّل أكثر من ستَمئة سؤال، مل يكن املراد يف أكثرها اجلواب، بل املراد هو  

املصطفى   كان  ما  وكثرًيا  وسلَّم  التفكري،  عليه  اهلل  سامعي  صَّلَّ  أذهان  ك  ه  حير 

ة  ريض  فع...ِمن ذلك ما ورد عنه يف خطبة احلج   بأسئلٍة يطرحها، ولعلَّ  ْن أ يِب ب ْكر 
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ب ن ا النَّبِيُّ   ط  ال  خ  ْوٍم    صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  اهلل عنه ق  ون  أ يُّ ي  : »أ ت ْدر  ال  ْوم  النَّْحِر، ق  ي 

ْلن ا: اهلل  ا«، ق  ذ  تَّى ظ    ه  ت  ح  ك  ، ف س  ه  أ ْعل م  ول  س  ر  :  و  ال  رْيِ اْسِمِه، ق  يِه بِغ  م  ي س  ن نَّا أ نَّه  س 

ْلن ا: اهلل  ا«، ق  ذ  ْهٍر ه  : »أ يُّ ش  ال  ، ق  ْلن ا: ب َّل  ْوم  النَّْحِر؟«، ق  ،    »أ ل ْيس  ي  ه  أ ْعل م  ول  س  ر  و 

: »أ ل ْيس  ذ و احْل   ال  ق  رْيِ اْسِمِه، ف  يِه بِغ  م  ي س  ن نَّا أ نَّه  س  تَّى ظ  ت  ح  ك  ،  ف س  ْلن ا: ب َّل  ِة«، ق  جَّ

ْلن ا: اهلل  ق  ا؟«،  ذ  ل ٍد ه  : »أ يُّ ب  ال  يِه    ق  م  ي س  أ نَّه  س  ن نَّا  تَّى ظ  ت  ح  ك  ، ف س  ه  أ ْعل م  ول  س  ر  و 

ْم   ك  اء  ِدم  »ف إِنَّ   : ال  ق   ، ب َّل  ْلن ا:  ق  اِم؟«،  احْل ر  ِة  بِاْلب ْلد  ْت  ْيس  »أ ل   : ال  ق  اْسِمِه،  رْيِ  بِغ 

أ ْمو   ا،  و  ذ  ْم ه  ل ِدك  ا، يف ب  ذ  ْم ه  ْهِرك  ا، يف ش  ذ  ْم ه  ْوِمك  ِة ي  ْرم  ح  اٌم، ك  ر  ْم ح  ل ْيك  ْم ع  ال ك 

ْم... بَّك  ْون  ر  ْلق  ْوِم ت  وسلَّم ألصحابه  صَّلَّ اهلل عليه  النبي    سؤالو  1.احلديث  "إِىل  ي 

ِن املْ ْفلِس    الكرام:  ون  م  ه     «؟»أ ت ْدر  م  ل  ْن ال  ِدْره  ول  اهللَِّ م  س  ا ر  ين ا ي 
ال وا: امل ْفلِس  فِ ق 

ول  اهللَِّ   س  ال  ر  ، ق  ت اع  ال  م  ْوم   صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  و  ْأِِت ي  ْن ي  تِي م  : »امل ْفلِس  ِمْن أ مَّ

اتِ  ك  ز  ِصي اِمِه و  تِِه و  َل  ِة بِص  ا،  الِقي ام  ذ  ال  ه  ل  م  أ ك  ا، و  ذ  ف  ه  ق ذ  ا و  ذ  ت م  ه  ْد ش  ْأِِت ق  ي  ِه، و 

ن اتِِه،   س  ا ِمْن ح  ذ  ه  ِه، و 
ن اتِ س  ا ِمْن ح  ذ  ي ْقت صُّ ه  د  ف  ي ْقع  ا ف  ذ  ب  ه  َض   ا، و  ذ  م  ه  ف ك  د  س  و 

ا  ْيِه ِمن  اْل ط اي  ل  ا ع  ْقت ّص م  ْبل  أ ْن ي  ه  ق  ن ات  س  نِي ْت ح  ْم ف ط ِرح     ف إِْن ف  اه  ط اي  أ ِخذ  ِمْن خ 

ْيِه ث مَّ ط ِرح  يِف النَّاِر«  ل   2. ع 

 

 
يف احلج، باب اخلطبة أيام  ،  اجلامع املسند الصحيح  ،حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي    1

، ويف الفتن، باب  (5550)النحر  ، ويف األضاحي باب من قال: األضحى يوم  (1741)منى  

، ويف العلم، باب رب مبلغ  ( 7078)بعض  ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب  

  (.1679ومسلم يف القسامة، باب حتريم الدماء، ) (؛67) أوعى من سامع

صفة القيامة، باب ما جاء   والرتمذي يف   ؛ (2581رواه مسلم يف الرب، باب حتريم الظلم، )  2

 .(2420. )يف شأن احلساب والقصاص
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 :اللة ذكر األرقام ذات الدَّ  .2

َلم يف جذب انتباه املخاط بني،  َلة والسَّ وهذا ظاهر يف أسلوبه عليه الصَّ  

هذا   تفسري  يف  التفكري  يستوجب  مما  واإلمجال،  اإلهبام  من  الرقم  يف  ملا  وذلك 

م، وعندما ي ذكر املراد هبذا العدد يثبت   صَّلَّ اهلل عليه  وِمْن هذا قوله    . ويستقراملبه 

يشبعانِ   منهومانِ "  وسلَّم:  منهومٌ ال  ومنهومٌ   :  يشبع،  ال  علم  ال    يف  دنيا  يف 

   1. "يشبع

نْظ ر   "  وسلَّم: صَّلَّ اهلل عليه  وقوله   ال  ي  ِة و  ْوم  اْلِقي ام  م  اهلل ي  ه  ل م  ٌة ال  ي ك  ث َل ث 

ول  اهلل  س  ا ر  أ ه  ر  ق  : ف  ال  اٌب أ لِيٌم. ق  ذ  هل  ْم ع  يِهْم و  ك  ز  ال  ي  ْيِهْم و  وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه    إِل 

ول  اهلل   ث َل ث   س  ا ر  ْم ي  ْن ه  وا م  رِس  خ  اب وا و  : خ  رٍّ ال  أ ب و ذ  اٍر، ق  :  ِمر  ال  ،  "؟ ق  املْ ْسبِل 

اِذِب  ت ه  بِاحْل لِِف اْلك  ق  ِسْلع  املْ ن ف  ، و  املْ نَّان     2. "و 

ة  اإِليَم  "وقوله صَّل اهلل عليه سلم:   َل و  د  ح  ج  يِه و 
نَّ فِ ْن ك  ِن: أ ْن  ث َل ٌث م 

ا... امه   ْيِه مِمَّا ِسو  بَّ إِل  ه  أ ح  ول  س  ر  ون  اهللَّ  و     3. "ي ك 

ْوم  ال  ظِلَّ إِالَّ ظِلُّه   "وقوله صَّل اهلل عليه سلم:   ِه ي  م  اهللَّ  يِف ظِل  ٌة ي ظِلُّه  ْبع  س 

 
دار  ،  املستدرك عىل الصحيحني  ، احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري املعروف بابن البيع    1

وقال: هذا حديث صحيح عىل (.  312)  م.1990هــ     1411،  1طالكتب العلميةـ  بريوت،  

 .ومل خيرجاه الشيخني، رشط 

السلعة    2 بالعطية وتنفيق  بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار واملن  باب  رواه مسلم يف اإليامن، 

 (.106باحللف، )

ويف االكراه: باب من اختار القتل  (،  16)البخاري يف اإليامن، باب حلوة اإليامن،  رواه    3

 . (43) ،باب بيان خصال اإليامن ، مسلم يف اإليامنو. (6941)الكفر والرضب واهلوان عىل 
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... اِدل  ام  اْلع     1. "اإِلم 

 :البدء باملبهَمت األخرى غري األرقام  .3

النبي    كقول  الشأن،  وضمري  املوصول،  االسم  عليه  مثل:  اهلل  صَّلَّ 

ْم، أ ْعظ م  أ ْجًرا ِمن  املْ ْؤِمِن  »  وسلَّم: اه  َّل  أ ذ  ْصرِب  ع  ي  ، و  املْ ْؤِمن  الَِّذي خي  الِط  النَّاس 

ْم«  اه  َّل  أ ذ  ْصرِب  ع  ال  ي  ، و   . 2الَِّذي ال  خي  الِط  النَّاس 

ْن هذا صفتهف   املْ ْؤِمن  »فعندما يقول بعدها:    . هنا تشتاق النفس ملعرفة م 

ْم   اه  أ ذ  َّل   ع  ْصرِب   ي  و   ، النَّاس  خي  الِط   املعنى  «...الَِّذي  ويستقر  النفس    يثبت  يف 

 . املتشوفة ملعرفة من هذا وصفه 

م  ك  :ومن هذا قول أيب العَلء املعري التشويق إىل املتأخر إذا كان املتقد 

 مشعرًا بغرابة. 

ة  فِيهِ          يَّ ِ ِت الرب  ار  الَِّذي ح  ث ِمْن مج  ادٍ      و  ْست حد  يواٌن م   ح 

هو الذي ال يعود  عَّل متقدم ويفرس بكلمة  ومثله ضمري الشأن والقصة،   

 3. احلال أو الشأن

 
، ويف  (660)املساجد  باب من جلس يف املسجد ينتظر الصلة وفضل    ،البخاري يف اجلامعة  1

(، 6479)، ويف الرقاق، باب البكاء من خشية اهلل،  (1423)باليمني  الزكاة، باب الصدقة  

ترك   فضل  باب  املحاربني،  إخفاء (6806)الفواحش  ويف  فضل  باب  الزكاة،  يف  ومسلم   ،

 (. 1031)الصدقة، رقم 

حممد بن  ؛  (2507)   .يف صفة القيامة، باب خمالطة الناس مع الصرب عىل أذاهم  ،الرتمذي  2 

إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البايب احللبي. )د ـ    ، دارالسنن  ،ابن ماجه  يزيد القزويني

 . (4032) ت(.

وإعرابه: هو مبتدأ ولفظ    {َأَحد  ُقْل ُهَو اهللَُّ  }واملذكور نحو:    وهو نوعان: مذكور وحمذوف:  3

هو. األول  املبتدأ  واجلملة خرب  أحد.  ثان خربه  مبتدأ  نحو:    اجلللة  يف  َوآِخُر  }واملحذوف 
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مثل قول اْلطيب: إنه ألمر جلل، وإنه حلدث عظيم... فهذا يثري عند  

 .معرفة هذا الذي يتحدث عنه اْلطيب   السامع حبُّ 

 :استخدام أدوات التنبيه .  4

مثل: )أال ( و)هَّل( و)أما(، فإهنا تثري انتباه السامع، وّتعله حيْض سمعه   

الكَلم ي  لتلق  قوله    .وقلبه  هذا  عليه  ومن  اهلل  ِ    وسلَّم:صَّلَّ  بِأ ْكرب  ْم  ب ئ ك  أ ن  »أ ال  

وِر   الزُّ ة   اد  ه  ش  و  ْيِن،  الِد  اْلو  وق   ق  ع  و  بِاهللِ،  اك   رْش 
»اإْلِ ًثا  ث َل  ب ائِِر؟«  ْول     - اْلك  ق  أ ْو 

وِر   ول  اهللِ  - الزُّ س  ان  ر  ك  تَّكًِئا وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  « و  ا  م  ه  ر  ر  ال  ي ك  ل س  ف َم  ز  ، ف ج 

ْلن  تَّى ق  ت  ح  ك  ْيت ه  س   1.ا: ل 

م  . 5 س   :الق 

ي ترتفع، وأمهية    فإنه إذا ب دئ  به الكَلم؛ فإن درجة االستعداد عند املتلق 

 . املوضوع عنده تعلو

قوله    ولعلَّ  هذا  عليه  ِمن  اهلل  اهللِ   وسلَّم: صَّلَّ  اهلل   »و  و   ، ْؤِمن  ي   ال  

اهلل  و   ، ْؤِمن  ي  ول  اهلل  ال   س  ر  ا  ي  ْن  م  و   : ِقيل   » ْؤِمن  ي  ه   ال   ار  ن  ج  ْأم  ي  »الَِّذي ال    : ال  ق  ؟ 

 » ه  ايِق  ب و 
2. 

 
هللَِِّ احْلَْمُد  َأِن  بِاأْلَْمسِ }ونحو    {َدْعَواُهْم  َتْغَن  مَلْ  أنه وكأهنا.    {َكَأْن  حممد عيل  انظر:  والتقدير 

اج وآالت األدب النحو والرصف والبلغة والعروض واللغة    اللباب يف قواعد اللغة  ،الَّسَّ

 . 143. صم1983 -هـ  1403، 1، طدمشق – ر الفكر ، داواملثل

الزور،    1 قيل يف شهادة  ما  باب  الشهادات،  البخاري يف  باب  (  2654)رواه  األدب،  ويف 

وأكربها، رقم  ومسلم يف اإليامن، باب بيان الكبائر  (،  5976)عقوق الوالدين من الكبائر،  

(87). 

ومسلم يف اإليامن،    ؛ (6016)رواه البخاري يف األدب، باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه،  2

 . (46) ،باب بيان حتريم إيذاء اجلار
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 :التكرار جلملة أو عبارة .  6

فإن ذلك يوِجد اهتَمًما لدى املخاط ب، ويشعره بأمهية الكَلم، ويغريه   

 . باالستَمع له، وِمْن ذلك ما ذكرنا يف األسلوبني السابقني 

 : اْلفيف    السكت   . 7

فهذا يبعث احلياة يف القلوب الساكنة، فعندما يتعجب اْلطيب، أو يسأل   

وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  ثم يسكت، فَم أعظم أثر هذا السكت، وِمْن هذا ما ورد عنه  

ْلن ا: اهلل   يف ق  ا«.  ذ  ه  ْوٍم  ي  أ يُّ  ون   »أ ت ْدر  تَّى    خطبة احلج  ت  ح  ك  ف س   . أ ْعل م  ه   ول  س  ر  و 

رْيِ اْسِمهِ  يِه بِغ  م  ي س  ن نَّا أ نَّه  س   .  1"ظ 

فتأمل كيف بعث هذا السكت كل هذه املعاين يف نفوس الصحب الكرام  

  .ريض اهلل عنهم أمجعني 

 :القصة .  8 

يف القصة من التأثري ما ال يستطيع املستمع دفعه، إذا أحسن  اْلطيب     فإنَّ  

استثَمر ذلك، ومن هذا أن يذكر حدًثا موجًزا مهَمًّ من أحداث القصة، دون أن  

قه ملعرفة تفاصيلها،  امع ويؤثر فيه ويشو  ي فصح عن تفاصيلها، فهذا مما يشد السَّ 

ْن تأّمل أول قصة أصحاب الكهف أدرك ذلك  . وم 

 :البدء بعبارات ت بني  أمهية املوضوع وخطورته وعَلقته باملتلقي  .  9

اْلطيب:    يقول  الصغري  "كأن  ُّيم  جلل،  أمر  عن  اليوم  سنحدثكم 

 . ، فإن مثل هذا األسلوب جيتذب انتباه السامع، ألنه ُّيمه ويتعّلق به"والكبري

ث   "  وسلَّم:صَّلَّ اهلل عليه  ولعل مما يمث ل هذا قول النبي   ْيٌل لِلَِّذي حي  د  و 

 
 سبق ذكره.  1
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ه   ْيٌل ل  و  . و  ه  ْيٌل ل  ْم و  ه  ، ث مَّ ي ْكِذب  لِي ْضِحك  ْوم      1. "اْلق 

عليه  وقوله   اهلل  النَّاِر  "  وسلَّم: صَّلَّ  ِمن   اِب  لأِل ْعق  ْيٌل  أ ْو    - و  ت نْيِ  رَّ م 

   2. "ث َل ًثا 

عليه  وقوله   اهلل  اهلل   وسلَّم:صَّلَّ  إِالَّ  ه   إِل  ِد  »ال   ق   ٍّ رش  ِمْن  ِب  ر  لِْلع  ْيٌل  و   ،

لَّق    ح  ِذِه«، و  وج  ِمْثل  ه  ْأج  م  وج  و  ْأج  ْدِم ي  تِح  اْلي ْوم  ِمْن ر  ، ف  بِإِْصب ِعِه اإِلهْب اِم  اْقرت  ب 

اهلل ول   س  ر  ا  ي   : ْلت  ق  ف  ْحٍش:  ج  اْبن ة   ْين ب   ز  ال ْت  ق  ا،  يه 
لِ ت  تِي  الَّ فِين ا  و  و  ْلِك   أ هن   ،

» ث ر  اْْل ْبث  ا ك  ْم، إِذ  : »ن ع  ال  ؟ ق  احِل ون   3. الصَّ

  

 
مؤسسة  ،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  أمحد بن حممد بن حنبل بن هلل بن أسد الشيباين   1 

 (. 20022. )م2001/هـ 1421، 1، طالرسالة

بالعلم،    2 صوته  رفع  من  باب  العلم  يف  البخاري  باب (،  60)رواه  الطهارة،  يف  ومسلم 
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، وباب يأجوج  (7059)"اقرتب  ويل للعرب من رش قد  ": صىلَّ اهلل عليه وسلَّم قول النبي 

 (. 2880ومسلم يف الفتن، باب اقرتاب الفتن، ) (؛3346) ومأجوج،
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 : العاشر المبحث 

 مهارات الخطابة وصعوبات اإللقاء 

  

 : مهارات اْلطابة األساسية والفرعية املطلب األول:  

   : هي للخطابة ثَلثة،  املهارات األساسية   .1

اجليد،   اإلعداد  بالنفس،  ومهارة  والثقة  الشخصية  قوة  مهارة  ومهارة 

 :بالتفصيل ا االستَمع اجليد، وسنتحدث عن كل منه

 : مهارة اإلعداد اجليد .  1

الْشح   طريقة  د  حتد  وعليه  املوضوع  صلب  املهارة  وتوصيل  هذه 

انتباههم    اجلمهور وتشدُّ   املعلومة؛ فاْلطيب اجليد هو الذي يعرف أي قضية هتمُّ 

ثمَّ  ومشاركات    ومن  عالية  حضور  نسبة  عَّل  سيحصل  وبالفعل  خيتارها، 

رائعة ستمر    ،وحتديات  وبالتايل  املوضوع،  يف  رأيه  إبداء  يف  سيشارك  فاجلميع 

 .قة للغاية ساعات اْلطبة يف دقائق قليلة ألهنا ممتعة وشي

 : مهارة قوة الشخصية والثقة بالنفس  .  2

البدَّ  أنك خطيب جيد  عليك  ينطبق  قوية    لكي  ذو شخصية  تكون  أن 

ْلخر   إليك  فينتبهون  اجلمهور  نفس  عَّل  كبري  وقع  له  فهذا  نفسك،  يف  واثق 

فهذا    ، دقيقة، واألهم من ذلك أن تتصف بالصدق حتى تصل لقلوب احلضور

 .يعني أنك أمني يف نقل املعلومة من مصادر صحيحة وتوصيلها هلم 



(61( 

 : مهارة االستَمع اجليد  .  3

األمهية، فعليك أن تكون مستمًعا جيًدا ْلراء اجلمهور  االستَمع غاية يف  

أي   الناس،  إىل  التحدث  مهارة  عن  أمهية  يقل  ال  فهذا  ومدحهم،  وانتقاداهتم 

 .عليك أن تتحدث وتسمع بنفس الشغف 

 : املهارات الفرعية للخطابة أما   .2

مهارف املهارات  األساسية    اْلطابة  اتيندرج ضمن  من  كبرية  جمموعة 

لتصبح متحدٍث الفرعية   فيك  توافرها  قادرٍ بٍق ل    التي البد من  انتباه   عَّل شد    ، 

 :هياحلضور لك، وهذه املهارات 

كيفية البحث عن املعلومة واحلصول عليها من املصادر الصحيحة املوثوق   -

 .منها 

 .استذكار املحاَضة وحفظها وفهمها جيًدا -

 .القدرة عَّل توصيل هذه املعلومات بوضوح -

 .معرفة ما هي املعلومة التي حيتاج إليها اجلمهور القدرة عَّل  -

 .مهارة السيطرة عَّل خوفك وتوترك أثناء املحاَضة أو احلديث -

استخدام األسلوب القصيص والتمتع بروح الدعابة التي ّتعل املحاَضة   -

 .أكثر متعة 

الوسائل   - استخدام  خَلل  من  التقديمية  العروض  حتضري  عَّل  القدرة 

 .عَّل توصيل املعلومة بشكل مبسط التكنولوجية، والقدرة 

 .التمتع بالقدرة عَّل جذب انتباه احلضور  -

 .يتمشى مع املحتوى الذي تقدمه لالقدرة عَّل إدارة الوقت  -
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 .مهارة التحكم يف نربات الصوت من حيث العلو واالنخفاض -

 . صعوبات اإللقاء ومواجهة احلضور :  الثاين املطلب  

 :طيب أثناء إلقائه اْلطبةاملشاكل والصعوبات التي يواجهها اْلمن 

من   - ولو   اجلمهور: اْلوف  وحتى  طبيعي  األمر  هذا  أن  تعرف  أن  عليك 

التوتر يف الدقائق األوىل   تطورت وأصبحت خطيًبا ممتاًزا سينتابك بعض 

 .من بدء املحاَضة، وهذا ما حيدث لدى املشاهري

مل    بعد  : املعلومات نسيان   - أنك  تعتقد  للمعلومات  من حتضريك  تنتهي  أن 

تنس أي يشء وستتذكر كل هذا أثناء املحاَضة، ولكن عند البدء تكتشف  

 .أنك نسيت كل يشء 

كتكرار   م: التلعث  - بالكَلم،  التلعثم  اْلطيب  تواجه  التي  املشاكل  أكثر  من 

ة  وهذا التكرار يؤدي إىل سخري   ،كلمة معينة حماولًة لنطقها بطريقة صحيحة 

 .وضحك اجلمهور

قد ّتد خطيًبا متمكنًا بشكل رائع من حديث وتنفسه   ة: املواقف املحرج  -

كتعطل    ،جسده ولغة   ارتباك،  له  يسبب  مفاجئ  تغري  أي  مكرب  ولكن 

 .سؤال مفاجئ أو ،  الصوت

التي تواجه اْلطيب أن   ه: عدم القدرة عَّل لفت االنتبا  - من أسوأ املشاكل 

يلتفت إذا كان اجلمهور منتبه معه أم ال،  يقول كل ما يريد قوله بدون أن  

بعضهم،   مع  يتحدثون  والبعض  اهلواتف،  يف  يبحثون  البعض  فتجد 

 .والبعض نائمني عَّل الكرايس
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 : الحادي عشرالمبحث 

 آداب الخطيب 

 

 

  ، وحيببهم فيه  ،ب الناس إليه يتحدث عن اإلسَلم يقر    اْلطيب رسوٌل   إنَّ 

ويوجههم للعمل بَم يدعو إليه، وكل هذه مهام تتطلب صفات وآدابًا وخصاالً  

النَّ والتَّ حتمل  له  االنقياد  عَّل  اْلطبة  اس  روعة  من  يتأتى  ال  وهذا  له،  سليم 

لكل    ،وحدها  ينبغي  وآداب  أمور  هناك  وإنَم  ومهارته،  اْلطيب  براعة  وال 

التأثري يف الناس  ومكانة    خطيب أن يتحَّل هبا ويتأدب هبا إن أراد أوالً حتصيل 

 :وتوجيههم ملا يدعو إليه، ويمكن تقسيم هذه اْلداب إىل

 :آداب باطنة   . أ  

وهي تتعلق بجملة من األخَلق واْلداب التي مردها إىل القلب والنفس  

 :وإن كان يظهر أثرها عَّل السمت والظاهر، وهذه اْلداب هي

ال    : اإلخَلص .  1 سواه،  ال  وحده  اهلل  وجه  وخطبته  بدعوته  فيقصد 

بل هي من أعظم    ، يقصد جاهًا وال شهرة وال سمعة، فاْلطابة والدعوة عبادة

من توافر ركني القبول   بدَّ  األعَمل التي يتقرب هبا إىل اهلل عز وجل، ومن ثم فَل 

ملخلصة  فيها ومها اإلخَلص واملتابعة، وناهيك عن كون الكلَمت اجلوفاء غري ا 

يف   اْلطرية  والطامة  العظيمة  املصيبة  فإن  ساكنًا،  حترك  وال  أحد  يف  تؤثر  ال 

يف احلديث الصحيح:  ما جاء    وعقوبة ذلك األخروية   ،اإلخَلص إىل  فتقار  اال



(64( 

نِع  " ه   ف  رَّ ف ع  بِِه  أ ِِت   ف   ، اْست ْشِهد  ٌل  ج  ر  ْيِه  ل  ع  ِة  اْلِقي ام  ْوم   ي  ي ْقىض   النَّاِس  ل   أ وَّ ه   إِنَّ  م 

  ، ْبت  ذ  : ك  ال  ، ق  تَّى اْست ْشِهْدت  يك  ح 
ات ْلت  فِ : ق  ال  ا؟ ق  يه 

ِمْلت  فِ : ف َم  ع  ال  ا، ق  ف ه  ر  ف ع 

تَّى   ْجِهِه ح  َّل  و  ِحب  ع  ، ث مَّ أ ِمر  بِِه ف س  ْد ِقيل  ق  ِريٌء، ف  : ج  ال  ق  ات ْلت  أِل ْن ي  نَّك  ق 
ل كِ و 

ت ع   ٌل  ج  ر  و  النَّاِر،  يِف  ه   أ ْلِقي   م  نِع  ه   ف  رَّ ف ع  بِِه  أ ِِت   ف   ، ْرآن  اْلق  أ   ر  ق  و  ه   لَّم  ع  و   ، اْلِعْلم  لَّم  

  ، ْرآن  ْأت  فِيك  اْلق  ق ر  لَّْمت ه  و  ع  ، و  لَّْمت  اْلِعْلم  : ت ع  ا؟ ق ال  يه 
ِمْلت  فِ : ف َم  ع  ال  ا، ق  ف ه  ر  ف ع 

لِي   اْلِعْلم   لَّْمت   ت ع  نَّك  
ل كِ و   ، ْبت  ذ  ك   : ال  و   ق  ه   : ال  لِي ق  ْرآن   اْلق  ْأت   ر  ق  و  امِلٌ،  ع   : ال  ق 

ع    سَّ ٌل و  ج  ر  تَّى أ ْلِقي  يِف النَّاِر، و  ْجِهِه ح  َّل  و  ِحب  ع  ، ث مَّ أ ِمر  بِِه ف س  ْد ِقيل  ق  اِرٌئ، ف  ق 

نِع   ه   ف  رَّ ف ع  بِِه  أ ِِت   ف  ل ِه،  ك  املْ اِل  أ ْصن اِف  ِمْن  أ ْعط اه   و  ْيِه،  ل  ع  ف َم   اهلل    : ال  ق  ا،  ف ه  ر  ف ع  ه   م 

  ، ا ل ك  يه 
ْقت  فِ ا إِالَّ أ ْنف  يه 

ق  فِ نْف  بُّ أ ْن ي 
ِ بِيٍل حت  ْكت  ِمْن س  ا ت ر  : م  ال  ا؟ ق  يه 

ِمْلت  فِ ع 

َّل    ِحب  ع  ، ث مَّ أ ِمر  بِِه ف س  ْد ِقيل  ق  اٌد، ف  و  و  ج  : ه  ال  ْلت  لِي ق  نَّك  ف ع 
ل كِ ، و  ْبت  ذ  : ك  ال  ق 

ْج  النَّارِ و  يِف  أ ْلِقي   ث مَّ  الناس    1."ِهِه،  رضا  ويلتمس  اإلخَلص  يغيب  وعندما 

وثناؤهم؛ فإن الذي حيرك اْلطيب هو رغبات الناس واختياره ملوضوع خطبته  

وطرحه بقدر ما حيقق له ذلك، فليحذر اْلطيب من هذا الداء العضال وليعلم  

الناس يف قلب أبدًا إال كَم جيتمع املاء  أنه ال جيتمع إخَلص وحمبة ثناء وطمع يف 

اليأس،   بسكني  فيذبحه  أوالً  الطمع  عَّل  فليقبل  اإلخَلص  أراد  فمن  والنار، 

والطمع يف اْلخرة،   الزهد  والثناء وجيهز عليه بسيف  املدح  وليقبل عَّل حب 

 .فحينئذ يكون اإلخَلص

له .  2  وتصديقه  للقول  العمل  املدعو    .موافقة  من  الداعي  أن  وذلك 

جيري جمرى الطابع من املطبوع، فكَم أنه حمال أن ينطبع الطني عَّل الطابع بَم ليس  
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منتقشًا به، فكذلك حمال أن حيصل يف نفس املدعو ما ليس بموجود من الداعي،  

إال   منه  املدعو  يكن نصيب  مل  العمل  من  قول جمرد  ذا  إال  الداعي  يكن  مل  فإذا 

  !ستقيم الظل والعود أعوج؟! وفاقد النور كيف يستنري به غريه؟القول، فكيف ي 

قال مالك بن دينار: إن العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كَم  

الصفا  عن  القطر  نطق  .  يزل  من  اإلقناع  يف  وأبلغ  أقوى  األفعال  نطق  وألن 

 :ويف هذا املعنى قال الشاعر .اللسان

ــْ   امل ل   جــ  ــرَّ ال ا  أ ُّيــُّ  ا  ــ  ه  ي رْي  غــ  م   ــ  ل  عــ 
 

م   ـي لـِ عـْ تَـّ اـل ا  ذ  ان   كـ  ك  
ــِ ْفسـ نـ  لـِ َل   ـه 

. 

ن ا اِم ِمن  الـض  ق  اء  لِِذي الـس  و  ف الدَّ
 ت ـصِ

 

يـمٌ   قـِ ــ  سـ ت   أ نـْ و  ِه  بـِ ح  
ــِ ي صـ َم   يـْ  كـ 

 

 

ا  هـ  يـ  غـ  ْن  عـ  ا  هـ  ِ اهـنْ فـ  ك  
ــِ ْفسـ نـ  بـِ ْأ  د   ابـْ

 

مٌ   ـي كـِ ـح  ت   أ نـْ فـ  ه   نـْ عـ  ْت  هـ  تـ  انـْ ا  إ ذ   فـ 
 

ى د  تـ  قـْ يـ  و  ول   قـ  تـ  ا  مـ  ل   بـ  قـْ يـ  اك   نـ  هـ   فـ 
 

م    ـي
لـِ عـْ تَـّ اـل ع   ـف  نـْ يـ  و  ك   نـْ ـمِ ْأِي  رَّ اـل  بـِ

 

ه   لــ  ثــْ
مــِ ْأِِت  تــ  و  ٍق  لــ  خــ  ْن  عــ  ه   نــْ تــ   ال 

 

يـمٌ   ظـِ عـ  ت   لـْ عـ  فـ  ا  إِذ  ك   يـْ لـ  عـ  اٌر   عـ 
 

كرب مقتًا عند اهلل أن  ﴿وقد ذم اهلل عز وجل هذا املسلك أشد الذم فقال: 

   ."واملقت أشد الكره وأعظمه، [35]غافر:   ﴾ تقولوا ما ال تفعلون

فينبغي للخطيب أن يكون ذا سرية سديدة وطريقة محيدة، غري متهافت  

رسه   يف  سبحانه  هلل  مراقبًا  ونوائبها،  آفاهتا  عَّل  صابرًا  ومراتبها،  الدنيا  عَّل 

وجربه،   بتقصريه  مهتًَم  نشاطه،  مغتنًَم  وي رسه،  رسه  ع  يف  عنه  راضيًا  وجهره، 

بًا ألهل اهلل تعاىل، مبغضًا ألهل  حمافظًا عَّل العمل بَم أمر به يف نفسه وخاصته، حم  

كارهًا   بعبيدها وشهوهتا،  لته  م  الدنيا وزينتها، غري  خمالفته، حذرًا من زخارف 

لرفعتها وشهرهتا، قائًَم بفرائض اهلل وحدوده، قاعدًا عن حماذره وحمدوده، مقبَلً  

 .1"عَّل اهلل معرضًا عَم سواه، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم
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ا .  3  وسعة  مفتاح    : لصدر احللم  الكَلم  ولني  احللم،  يف  العلم  فكَمل 

هبدوء   عللها  ويداوي  النفوس  أمراض  يعالج  أن  اْلطيب  فيستطيع  القلوب، 

احلمق   واستثاره  الغضب  استفزه  إذا  أما  صدره،  وسعة  قلبه  واطمئنان  نفسه 

نفرت منه القلوب وأعرضت النفوس، واهلل عز وجل يقول ْلرية خلقه وخاتم  

ل وْ ﴿   وسلَّم:  صَّلَّ اهلل عليهرسله   ْولِك    و  وا ِمْن ح  ْنف ضُّ ْلِب ال  يظ  اْلق 
لِ نْت  ف ظًّا غ    ﴾ ك 

 . [159]آل عمران:  

فالناس يف حاجة إىل كنف رحيم وإىل رعاية فائقة وإىل بشاشة سمحة،  

 .وإىل ود يسعهم وحلم ال يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم 

الداعية إىل اهلل واْلطيب الذي يوجههم أحوج من غريه    :لتواضع ا .  4

وحيتقرهم   عليهم  يستطيل  من  قول  يقبلون  ال  فالناس  اْللق؛  هذا  إىل 

فإن من   يقوله حقًا وصدقًا، كذلك  ما  ويستصغرهم ويتكرب عليهم، وإن كان 

طبائع الناس أهنم ال حيبون من يكثر احلديث عن نفسه وكثري الثناء عليها، ويكثر  

كَم أن الناس ال يقبلون عَّل أصحاب األبراج العاتية الذين    ..ول أنا، أنا من ق 

ينظرون إليهم وإىل اهتَمماهتم من عٍل يأنفون أن خيالطوهم عن كثب ويعيشون  

يف معزل عنهم فَل تزاور وال التقاء بعيدًا عن جدران املسجد يلمس الناس فيه  

وتواضعه وشفقته  واْلطيب  الداعية  عليه    .صدق  والسَلم:  قال  »ال   الصَلة 

 » ٍة ِمْن كرِْبٍ رَّ ال  ذ  ْلبِِه ِمْثق  ان  يِف ق  ْن ك  ل  اجْل نَّة  م  ي ْدخ 
1. 

املكاره   . 5  واحتَمل  النفس  قد    :ضبط  إذ  خطري؛  منصب  فاْلطابة 

أو إعراض وربَم سخرية   يقابل بصد  تعرتض اْلطيب مصاعب ومكاره وقد 

 
 ( 91) .رواه مسلم يف اإليامن، باب حتريم الكرب وبيانه 1
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 .واستهزاء، عَلجه وسَلحه يف ذلك كله الصرب واالحتَمل

فعَّل قدر قناعة العلَمء والدعاة    :القناعة والعفة واليأس من الناس .  6  

تكون   منها  وتقللهم  الدنيا  يف  والتفافهم  واْلطباء  الناس  نفوس  يف  مكانتهم 

فيهم   الناس  زهادة  تكون  بالدنيا  تعلقهم  قدر  وعَّل  هلم،  واالنقياد  حوهلم 

العامل طبيب هذه األمة،  "قال سفيان الثوري:    .وعزوفهم عنهم ونفرهتم منهم 

  1؟ واملال الداء، فإذا كان الطبيب جيرت الداء إىل نفسه كيف يعالج غريه

والقناعة والعفة واالستغناء عن الناس رشف الداعية واْلطيب، يقول  

ال يزال الرجل كريًَم عَّل الناس حتى يطمع يف دينارهم، فإذا  "احلسن البِصي:  

من   البِصة:  ألهل  وقيل  وأبغضوه.  حديثه  وكرهوا  به  استخفوا  ذلك  فعل 

ع إىل  الناس  احتاج  قالوا:  سادكم؟  بم  قال:  احلسن.  قالوا:  لمه  سيدكم؟ 

 2. "واستغنى هو عن دينارهم

 3. "ازهد فيَم عند الناس حيبك الناس"ويف احلديث:  

واالكتفاء   املكاسب،  شبه  عن  النفس  نزاهة  واْلطيب  للداعية  فينبغي 

 .بامليسور عن ذل املطالب؟ فإن شبه املكتسب إثم، وكد الطلب ذل 

اهن  مْ  ان وه  ص  اْلِعْلِم ص  أ ْهل   أ نَّ  ْو  ل   و 
 

ظ َم    ع  ل  النُّف وِس  يِف  وه   ظَّم  ع  ْو  ل   و 
 

 
بريوت،  ،  املستطرف يف كل فن مستطرف،  حممد بن أمحد بن منصور األبشيهي أبو الفتح  1

 .27. صهـ 1419، 1، طامل الكتبع

الزخمرشي  2 اهلل  األخيار  ، جار  ونصوص  األبرار  بريوت،  ربيع  األعلمي،  ،  ،  1مؤسسة 

 . 135 /2. هـ1412

 (. 4102ابن ماجه، يف الزهد، ) 3
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وا  نَّس  د  و  ان   ف ه  لُّوه   أ ذ  ل كِْن   و 
 

َم    هَّ ّت   تَّى  ح  ِع  بِاأْل ْطَم  حم  يَّاه  
1 

 

التهمة .  7   :الورع واتقاء الشبهات والبعد عن مواضع الريبة ومسالك 

عليه،   اإلقبال  عَّل  وأهون  لعرضه  وأسلم  واْلطيب  الداعية  لذمة  أبرأ  فذلك 

وأدعى إىل االنقياد له؛ ألن حال الداعي يؤثر يف القلوب أكثر من مقاله، وهكذا  

   .وأئمة اهلدى  وصحابتهوسلَّم صَّلَّ اهلل عليه  كان 

املتقني وإمام الورعني مر بتمرة    سيدوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  وهذا رسولنا  

 .أيب بكر واستقائه معلوم مشهور  وخرب    .2"لوال أن تكون صدقة ألكلتها "فقال:  

وأما البعد عن مواضع الريبة ومسالك التهم، فذلك أن من فعل ذلك ال  

يأمن من إساءة الظن به وسقوطه يف عني الناس فَل ينفع نصحه ووعظه، وهذا  

الذي ال يظن به مسلم أبدًا سوءًا يقول    املعصوموسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  رسولنا  

فيكرب عَّل الصحابيني ذلك    "إهنا صفية"وقد رآه رجَلن من أصحابه مع زوجه:  

إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم يف اجلسد، وإين خشيت أن  "فيجيبهَم:  

 3  ."ي دخل عليكَم

 
البغدادي    1 اخلطيب  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  اأمحد  الراوي ،  جلامع ألخلق 

 . 1/371د.ت.  ،مكتبة املعارف، الرياض، وآداب السامع

البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات،    2 البخاري يف  ومسلم يف الزكاة، باب   (؛2055)رواه 

آله وهم بنو هاشم وبنو املطلب دون    وعىل وسلَّم  صىلَّ اهلل عليه  حتريم الزكاة عىل رسول اهلل  

 . (1071). غريهم

، وباب  (2035)  يف االعتكاف: باب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب املسجد  البخاري  3

، ويف  (2039)  ملعتكف عن نفسه، وباب هل يدرأ ا(2038)  زيارة املرأة زوجها يف اعتكافه

النبي   ، ويف بدء اخللق،  (3101وسلَّم )صىلَّ اهلل عليه  اجلهاد، باب ما جاء يف بيوت أزواج 

، ويف األدب: باب التكبري والتسبيح عند التعجب، ويف  ( 3281)  باب صفة إبليس وجنوده
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فينبغي للداعية واْلطيب أن يتحرز عن كل ما يوهم نسبته إىل ما ال يليق  

لئَل يوجب سوء الظن به، وإن كان له خملص، فذلك سبب لعدم االنتفاع به  

 .وبإرشاده

فينبغي للخطيب أن يكون كبري اهلمة عايل النفس مرتفعًا    :علو اهلمة .  8

ومثل هذا    .عن الدنايا والسفاسف، يستصغر ما دون النهاية من معايل األمور 

ويتخلَّ  بصبغته  فيصطبغون  واهتَمماهتم  مجهوره  هبمم  يرتفع  قون  اْلطيب 

العظيم،   النحو  هذا  عَّل  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  مهة  كانت  وإنَم  بأخَلقه، 

نفسه الْشيفة؛ حتى كان الشجاع منهم    وعلووسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  لتأثرهم هبمته  

 .من يكون قريبًا منه يف ساحات الوغى

 :آداب ظاهرة   . ب  

والسلوك،  وهي تتعلق بجملة من اْلداب واألخَلق املتعلقة بالسمت  

وهذه اْلداب هلا دور بارز مؤثر يف تأثري اْلطيب يف الناس واقتناعهم به وإقباهلم  

 .عليه

 :ومن هذه اْلداب

مطمع األنظار، والنظر يفعل يف القلب فعل    فاْلطيب :اهليئة حسن  .  1

يتهيأ قبل اْلطبة بالطهارة واالّدهان والطيب   الكَلم يف السمع؛ فينبغي له أن 

 1 .تزين عَّل مقتىض الْشيعة يف مجيع ذلك واالغتسال وال

  مما  أكثر  يالز    ومجال  اهليئة  حسن  من  لإلمام  ويستحب":  املاوردي  يقول

 
مسلم يف السلم، باب األحكام: باب الشهادة تكون عند احلاكم يف واليته القضاء. وأخرجه  

 (2175بيان أنه يستحب ملن رئي خاليا بامرأة أن يقول: هذه فلنة. ) 



(70( 

 1  ."متبع  هألنَّ  للمأموم؛  يستحب

أن أبا واثلة إياس بن معاوية  " البيان والتبيني"وذكر اجلاحظ يف كتاب  

املزين أتى حلقة من حلق قريش يف مسجد دمشق، فاستوىل عَّل املجلس؛ وألوه  

له:   وقالوا  إليه،  اعتذروا  عرفوه  فلَم  به،  فاستهانوا  قشفًا،  اهليئة  باذ  ذميًَم  أمحر 

 2. "تكلمنا بكَلم امللوك ، الذنب مقسوم بيننا وبينك؛ أتيتنا يف زي مساكني"

ين الثياب بدعوة الوجاهة  كَم ال  بغي للخطيب أن يبالغ يف ارتداء نفس 

بينه وبني اجلَمهري،   الغالب  يرتتب عَّل ذلك من حصول فجوة يف  ملا  والوقار 

خاصة إذا كانوا من وساط الناس، وخري األمور الوسط، وأفضل اهلدي هدي  

 وسلَّم. صَّلَّ اهلل عليه حممد 

وذلك باإلمساك عن فضول الكَلم، وكثرة اإلشارة    :الوقار والرزانة .  2

واحلركة فيَم يستغني عن احلركة فيه، والتحفظ من التبذل باهلزل القبيح، وضبط  

اللسان من الفحش وذكر اْلنا والقبيح، واملزاح السخيف، فَل كرامة ملبتذل،  

وال عظمة ملن يرسف يف املزاح ويفحش فيه، وينبغي له الرتفع عن اجللوس يف  

األسواق وقوارع الطرق من غري َضورة؛ فإن اإلكثار من ذلك خمل بكرامته،  

ويف اجلملة ينبغي له التحّل بالسكينة والوقار يف مجيع أحواله ويف مشيته وكَلمه،  

فهو من أسباب اكتساب اهليبة واإلجَلل عند الناس وأدعى لَلنتفاع به، ولكن  

ني الكرب والعجب بالنفس والرتفع  جيب احلذر من اْللط بني الوقار والرزانة، وب

 
احلاوي الكبري يف    ،عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي  1

املز خمترص  وهو رشح  الشافعي  اإلمام  مذهب  بريوت،  فقه  العلمية،  ين،  الكتب  ،  1طدار 

 . 2/455. م 1999/هـ  1419

 سبق ذكره.  2
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منبوذًا يف مملكة   اْلطيب شخصًا  يصبح  أن  مقصود كَلمنا  فليس  اْللق؛  عن 

 .موهومة ال يألف وال يؤلف، وال جيرؤ أحد عَّل خماطبته واحلديث إليه 

الناس وقارًا ورزانة ووجاهة    أعظموسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  وهذا رسولنا  

أصحابه، نفوس  يف  هيبة  فيصحبها    وأعظمهم  بيده  فتأخذ  تأتيه  األمة  وكانت 

 .حتى تقيض حاجتها 

السنة .  3 بسنته    : املحافظة عَّل  االقتداء  يشمل  كَم  عليه  وهذا  اهلل  صَّلَّ 

منه    وسلَّم املستحب  الظاهر  اهلدي  عَّل  املحافظة  يشمل  أيضًا  فإنه  باطنًا، 

صَّلَّ اهلل  والواجب، وهذا أدعى لقبول الناس منه ما يدعوهم إليه من اتباع أمره  

واتباع سنته ورشعته، وال يعقل مثًَل أن يدعوهم إىل االلتزام هبديه   عليه وسلَّم  

حليته، أو ينهاهم عَّل اإلسبال مثًَل وهو  ثم هو مثًَل حالق   صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم 

ال يصلح مع كل أحد خاصة اْلطيب    "خذ كَلمي ودع فعايل"مسبل، ومبدأ  

الذي تتجه إليه األنظار وتتعلق به األبصار، والذي عليه التأدب وااللتزام بكل  

 .ما من شأنه أن جيمع حوله القلوب وحيملها عَّل االمتثال 

اْلطي لصفات  البيان  هذا  فيه،  وبعد  تتوّفر  أن  له  ينبغي  التي  وآدابه  ب 

نْشع يف بيان بعض العيوب التي ينبغي أن يتقيها وجيتنبها، فإنه ال يطّيب الثوب  

 .حتى يغسل 

  



(72( 

 
 

 : الثاني عشر المبحث 

 خطبة الجمعة

 

 

 

 

 1  :حكم خطبة اجلمعة املطلب األول:  

اختلف الفقهاء يف حكم خطبة صَلة اجلمعة من حيث هل هي رشط   

ا رشٌط لصحة   فَل صَلة بدوهنا أم سنّة تصح الصَلة بدوهنا، فمنهم من قال بأهنَّ

قول مجهور   أنَّه  إىل  باإلضافة  واحلنابلة  والشافعية  األحناف  قول  الصَلة وهو 

اهلل    . املالكية رسول  قول  ذلك  عَّل  عليه  ودليلهم  اهلل  لُّوا"  وسلَّم:صَّلَّ   وص 

ّل   ويِن أ ص  أ ْيت م     2. "كَم ر 

ووجه الداللة من ذلك أنَّ رسول اهلل مل يرتك خطبة اجلمعة أبًدا، فلو جاز  

ا   قال   من   ومنهم   ترك اْلطبة لرتكها رسول اهلل ولو مرة،    الصَلة   تصح   سنة  بأهنَّ

 عن اإلمام مالك وإليه ذهب بعض أصحابه، كَم أنَّه  مروّي   قول   وهذا  غريها   من

 قوٌل مروٌي عن احلسن البِصي وعن ابن حزم األندليس. 

 
 الكويت -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسلمية ، املوسوعة الفقهية الكويتية 1

 .19/177. هـ( 1427 - 1404الطبعة: )من ، جزءا 45عدد األجزاء: 

 .( 1297) . مسلم يف احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر 2
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 1: املطلب الثاين: أركان خطبة اجلمعة 

:  محد اهلل عزَّ  األول:    وجلَّ

وي عن   واحلنبّل،متفق عليه يف املذهب الشافعي    وهذا ودليل ذلك ما ر 

ْطب ة  النبي   "حيث قال:    عبد اهللجابر بن   ان ْت خ  ِة    ي وم  وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  ك  ع  اجل م 

د  اهلل ْم  ْثنِي عليهحي  ي   2. "، و 

 . وسلَّم صَّلَّ اهلل عليه    اهلل   رسول   عَّل   الصَلة :  الثاين 

   : الوصية بتقوى اهلل عزَّ وجلَّ   : الثالث 

والدليل عَّل ذلك أنَّ اهلدف األسايس من اْلطبة هو الوعظ واإلرشاد،  

 وإنَّ أتمَّ ما حيصل به هو الوصية بتقوى اهلل عّزوجل واملخافة منه.  

 الكريم:  قراءة آية من آيات القرآن    : الرابع 

 اهلل خري ما يتم به إصَلح الناس ووعظهم.   فكَلم

 واملؤمنات: الدعاء للمؤمنني    : اْلامس 

ان   "ذلك ما ورد عن عَمرة بن رويبة حيث قال:  ودليل  ْرو  أ ى بْْش  بن  م  ر 

سول  اهللِ   أ ْيت  ر  ْد ر  ْيِن، لق   الي د 
نْيِ ات  بَّح  اهللَّ  ه  : ق  ْيِه، ف قال  د  افًِعا ي  ِ ر  صَّلَّ اهلل  عَّل  املِنْرب 

ةِ   ما وسلَّم عليه  ب ح  ار  بإْصب ِعِه امل س  أ ش  ا، و  ذ  ك  ول  بي ِدِه ه  ِزيد  عَّل  أ ْن ي ق     ."ي 

  ويف   اليدين  رفع  وليس   باإلصبع   اإلشارة  السنة  أنَّ   ذلك  من  الداللة   ووجه 

خمتلٌف فيه  باٌت للدعاء أثناء اْلطبة، وال بدَّ من التنبيه إىل أنَّ هذا الركن  إث   هذا

السلف  بأن  استدّل  بالوجوب  قال  فمن  استحبابه؛  أو  العلَمء عَّل وجوبه   بني 

 
 .19/177، املوسوعة الفقهية الكويتية 1

 (. 867، )يف اجلمعة، باب ختفيف الصلة واخلطبةمسلم،  2
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ركنّية   يثبت  دليل  بأنه ال  استدل  باالستحباب  قال  أبًدا، ومن  الدعاء  يرتكوا  مل 

 الدعاء.  

 1رشوط خطبة اجلمعة املطلب الثالث:  

عاهتا لقبول  رشع اهلل عزَّ وجلَّ العبادات، وجعل هلا رشوًطا ال بدَّ من مرا

وجوده   من  يلزم  وال  العدم  عدمه  من  يلزم  ما  الفقهاء  عند  والْشط  العبادة، 

 وجود وال عدم، وفيَم يأِت ذلك:  

   النّية: .  1

اهلل   اهلل عليه  والدليل عَّل ذلك قول رسول  إنََّم األعَمل   "  وسلَّم: صَّلَّ 

ى ل  امرٍئ ما نو    للخطيب   النية   اشرتاط  أنَّ   إىل   التنويه   مع   2، "بالن يَّات، وإنََّم لِك 

  من   تصح   اْلطبة   أنَّ   قالوا  العلَمء   بعض  أنَّ   إذ   العلَمء؛   بني   اْلَلفية   املسائل   من

   . غري النية

 :  اجلمعة   به   تنعقد   الذي   العدد   حضور .  2

املسائل  اْلطب  هناية   إىل   احلضور   واستمرار من  أيًضا  الْشط  وهذا  ة، 

حيث   العلَمء؛  بني  اشرتاطه، إاْلَلفية  عدم  إىل  ذهب  حنيفة  أبا    أن   حني   يف   نَّ 
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رواه البخاري يف بدء الوحي، ويف اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنية واحلسبة ولكل   2

فضائل  ويف  ونحوه،  والطلق  العتاقة  يف  والنسيان  اخلطأ  باب  العتق،  ويف  نوى،  ما  امرئ 

النبي   النبي    وسلَّم،صىلَّ اهلل عليه  أصحاب  وأصحابه إىل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  باب هجرة 

األيامن   ويف  نوى،  ما  فله  امرأة  لتزويج  خريا  عمل  أو  هاجر  من  باب  النكاح،  ويف  املدينة، 

والنذور، باب النية يف األيامن، ويف احليل، باب يف ترك احليل وأن لكل امرئ ما نوى، ومسلم  

 ."األعامل بالنية إنام  ": صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  يف اإلمارة، باب قوله 
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 . اشرتاطه  إىل ذهبوا واحلنابلة والشافعّية املالكية

 :  اجلمعة   وقت   دخول   بعد   تكون   أن .  3

  الْشط  وهذا  ّتزئ،  مل الوقت  حلول قبل منها  جزءٌ   وقع  فإن  ذلك  وعَّل 

  عليه يف املذاهب األربعة.  متفٌق 

 :  الصَلة   عَّل   اْلطبة   تقديم .  4

ا   عليها   الصَلة   التقديم   تمَّ   فإن   املذاهب   باتفاق   وهذا  تصح،   ال   فإهنَّ

  أن   أمرنا وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه    اهلل   رسول  أنَّ   ذلك  عَّل   والدليل  أيًضا،   األربعة

 ة. الصَل عَّل  اْلطبة  يقدم اهلل  رسول كان وقد  يصّل،  كَم نصّل 

 :  اْلطبة   أثناء   اْلطيب   قيام .  5

  بقول   استدّل   وقد  القيام،  عَّل   قادًرا  كان  إذا  الشافعي  إليه  ذهب  ما   وهذا

إِذ ا﴿:  تعاىل  اهلل أ ْوا   و  ةً   ر  ار  ًْوا  أ وْ   ِّت  وا  هل  ا   اْنف ضُّ ْيه  وك    إِل  ك  ت ر  ائًَِم   و  ]اجلمعة:    ﴾ق 

من  القي   أنَّ   إذ   املالكية؛  وبعض  األحناف  بذلك  وخالفه   ،[11 اْلطبة  أثناء  ام 

وليس من رشوطها،   وإن   اْلطبة  واجبات  من   واجب   القيام   أنَّ   : وقيل  سننها 

 .  ّتزئ جالًسا   خطب

 :  باْلطبة   اجلهر .  6

  قالوا   بعضهم  أنَّ   إذ  الفقهاء؛  بني   اْلَلفّية  املسائل   من  أيًضا   الْشط   وهذا

  وذهب   وجه،  من  والشافعية  احلنفية  إليه  ذهب  ما   وهذا  ّتزئ  رًسا  اْلطبة  بأن

  والدليل   باْلطبة،  اجلهر   اشرتاط   إىل   الشافعية  عند  والصحيح  واحلنابلة  املالكية

ا ﴿ :  تعاىل اهلل  قول  هو  اْلطبة  أركان  من  ركنٌ   اجلهر  أنَّ   عَّل  ِذين    أ ُّيُّ ا   ي  ن وا  الَّ ا   آم    إِذ 

ةِ   ن وِدي   َل  ْومِ   ِمنْ   لِلصَّ ةِ   ي  ع  ْوا  اجْل م  اْسع  وا اْلب يْع  اهللَِّ  ِذْكرِ   إِىل    ف  ر  ذ  ،  [9]اجلمعة:  ﴾ و 
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  االتعاظ   هو  ذلك  من   والغاية   ذكره   إىل  بالسعي  أمر   وجلَّ   عزَّ   اهلل  أنَّ   الداللة   ووجه

 . هبا  اجلهر  خَلل  من إال يتأتى ال  وهذا والتذكري، 

 :  العربية   اللغة .  7

  إن   فيَم  بينهم  اْلَلف  ومدار  العلَمء،  بني  اْلَلفية  املسائل   من  كذلك   وهو

معون ال يعرفون العربية فإنَّه جيزئ اإلمام أن خيطب هبم بلغتهم وهذا  السا   كان

الشافعية وإليه ذهب بعض احلنابلة، وبعضهم ذهب إىل   القول الصحيح عند 

أم ال   العربية  يعرفون  املستمعون  أكان  العربية مطلًقا سواء  وهذا قول  اشرتاط 

يه إىل أنَّ هناك من قال باستحباب  التنب  من  بدَّ   والاملالكية واملشهور عند احلنابلة، 

ا ليست رشًطا وهذا ما قال به احلنفية وبعض الشافعية.    العربّية وأهنَّ

 :  اْلطبة   يف   املواالة .  8

  من   رشطٌ   اْلطبة  أجزاء  بني  املواالة  أنَّ   إىل  والشافعية  املالكية  فذهب

  وقيل   االستئناف،   اْلطيب   عَّل   وجب  طويل   فاصل  حصل   وإن   صحتها،   رشوط

ا ليست رشًطا ولو طالت مدة الفصل وهذا قول للشافعية واحلنابلة.  أهنَّ
1 
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 : الثالث عشرالمبحث 

 نماذج تطبيقية من الخطب 

 

 

 املطلب األول: مقدمات خطب خمتارة 

 أوىل مقدمة  أواًل:  

  صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  ريض اهلل عنه أن رسول اهلل    روى عبد اهلل بن مسعود 

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا،  "  : قال

له،  هادي  فَل  يضلل  ومن  له،  مضلَّ  فَل  اهلل  ُّيده  من  أعَملنا،   وسيئات 

عبده   وأشهد حممدًا  أن  وأشهد  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال    أن 

أ   ثم ،ه ورسول قر  وا﴿ اْلياِت الثَلِث:   ي  ن وا اتَّق  ِذين  آم  ا أ ُّيُّ ا الَّ ال    اهللَّ  ي  ِه و 
اتِ قَّ ت ق  ح 

ون   إِالَّ  مت  وت نَّ  م 
ْسلِ م  أ ْنت ْم  الَِّذي  ﴿ ،  [102عمران:   آل]﴾  و  م   بَّك  ر  وا  ق  اتَّ النَّاس   أ ُّيُّ ا  ا  ي 

مْ  ك  ل ق  ٍة   ِمنْ  خ  اِحد  و  اًء  ن ْفٍس  نِس  و  ثرًِيا  ك  ااًل  ِرج  َم   ِمنْه  ب ثَّ  و  ا  ه  ْوج  ز  ا  ِمنْه  ل ق   خ  و 

وا  اتَّق  ام   اهللَّ  و  اأْل ْرح  و  بِِه  ل ون   اء  ت س  ِقيًبا  اهللَّ   إِنَّ  الَِّذي  ر  ْم  ل ْيك  ع  ان    ، [1]النساء:    ﴾ك 

وا﴿ ن وا اتَّق  ِذين  آم  ا أ ُّيُّ ا الَّ ْواًل س   اهللَّ  ي  ول وا ق  ق  ْغِفْر  و  ي  ْم و  ل ك  ْم أ ْعَم  ِديًدا * ي ْصلِْح ل ك 

مْ  مْ   ل ك  ن وب ك  نْ  ذ  م  ه   اهللَّ  ي طِعِ  و  ول  س  ر  ظِيًَم  و  ف ْوًزا ع  از   ف  ْد  ق    قال   ،[71  –   70:  األحزاب ]  ﴾ ف 

ْعبة   طبةِ   يف  هذه:  إْسحاق    أليب  ق ْلت  :  ش    كل    يف:  قال  غرِيها؟  يف   أو  النكاِح،  خ 

  . "حاجةٍ 
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 :ثانية مقدمة  ثانيًا:  

هم، ورشح باهلدى واْلرياِت   احلمد هلل، أعظ م  للمتقني العاملني أجور 

للطاعات   ه  وّفق عباد  له،  ه ال رشيك   اهلل وحد  إال  إله  أن ال  هم، أشهد  صدور 

ين وأبان،   وأعان، وأشهد أّن نبيَّنا حمّمًدا عبد  اهلل ورسوله خري من علَّم  أحكام  الد 

اهلل عليه وعَّل آله وأصحابِه أهِل اهلدى واإليَمن، وعَّل التابعني هلم بإيَمن  صَّّل  

 ”.اوإحسان ما تعاقب الزمان، وسّلم تسليًَم مزيدً 

 :  مقدمة ثالثة ثالثًا:  

البيان،   علمه  اإلنسان  خلق  القرآن؛  علم  الرمحن،  الرحيم  هلل  احلمد 

ن   وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له أنزل   ي ن اٍت م  ب  لنَّاِس و  ًدى ل  ْرآن ه  اْلق 

اِن، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممًدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان،   ْرق  اْلف  ى و  اهْل د 

صَّل عليه اهلل ومَلئكته واملؤمنون وعَّل آله وأزواجه وخلفائه ومجيع أصحابه  

   ”.ومن تبعهم بإحسان

  مقدمة رابعة: رابعًا:  

ن الذي  هلل  وأعجِز  احلمد  لفظ  أوجِز  يف  وأنزله  القلوب،  بالقرآن  ّور 

سبحانه   أمحده  احلكَمء.  حكمته  وأعجزت  البلغاء،  بَلغته  فأعيت   أسلوب، 

وهو أهل احلمد والثناء، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدًا  

اهلل  عبده ورسوله املصطفى، ونبيه املرتىض، معلم احلكمة، وهادي األمة، صَّل  

عليه وعَّل آله األبرار، وصحبه األخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليَم  

 .اكثريً 
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   املعتادة يف املساجد الرتكية: مقدمة اْلطبة  املطلب الثاين:  
I.Hutbe: 

هللِ هللِ   ا حْل ْمد   هللِ  ا حْل ْمد   ه     ا حْل ْمد   ن ْست ْغِفر  و  ن ْست ِعين ه   و  ه   د  ب ن ْحم  ْيهِ   ون تو  ،  اِل 

بِاهلل وذ   ن ع  لِن ا   و  ا ْعَم  ي ئ اِت  س  ِمْن  و  ِسن ا  ا ْنف  وِر  رش   َّلى  ،  ِمْن  ع  م   َل  السَّ و  ت   َل  الصَّ و 

ٍد   ولِن ا حم  مَّ س  َّلى ر  ابِِه أمْج ِعني    وع  أْصح  ِْد اهلل.  اىلِِه و  ْن ُّي  ْضلِْل    م  ْن ي  م  ه  و  ِضلَّ ل  ف َل  م 

ه   اِدى  ل  د  ا ْن ال  اِله  ااِلَّ اهلل .  ف َل  ه  ه    ن ْشه  يك  ل  ِ ه  ال  رش  ْحد  ًدا  .  و  ن ا حم  مَّ ي د  د  ا نَّ س  ن ْشه  و 

ه   ول  س  ر  و  ه   ْبد  ب ْعد  .  ع  ا  ِعب اد    : ا مَّ ي ا  اهللف  اهلل   ى  بِت ْقو  ْم  أ وِصيك  تِهِ   !  ط اع  اهلل ،  و  وا    اِتَّق 

وه   يع 
ا طِ ِْسن ون   نَّ اهلل إو  ْم حم  ِذين  ه  الَّ ْوا و  ق  ِذين  اتَّ ع  الَّ  .  م 

ال  اهلل اىل     ق  ِريمِ   يف ت ع  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل  ،  كِت ابِِه اْلك 

ق  اهلل ............... الرمحن الرحيم. د  يم   ص 
ظِ   اْلع 

ال    ق  ول  اهلل  .................صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم    النبيُّ و  س  ق  ر  د  يَم     ص 
فِ

ال   َم  ق  ال  أ ْو ك   ....................... .....  ق 

II.Hutbe: 

َم   أال  َلَِّم * ك  ـِزيِز اْلـع  َل م  اهللِ املْ لِِك اْلع  اْبل غ  الن ظ اِم ك  َل ِم و  ـن  اْلك  إِنَّ أ ْحس 

ال    ك  ق  ب ار  ت  اىل     اهلل   ت ـع  اْنـِصـت وا  يف  و  و  ه   ل  وا  اْسـت ِمع  ف  ْرآن   اْلـق  ِرأ   ق  ا  إِذ  و  َل ِم *  اْلك 

ْم   لَّك  ع  ين  وقال تعاىل:  .ت ْرمح  ون  ل   اإلسَلم.....  عند اهللإِنَّ الد 

هللِ ٍد    ا حْل ـْمد   حم  مَّ ولِن ا  س  ر  َّل   ع  َل م   السَّ و  َل ة   الصَّ و  ني  
اِملِ اْلك  ْد   ْاأل ِمنِي.  مح 

َّل   ع  ابِِه    و  أ ْصـح  .آ لِِه و  ت ْكِريًَم    ا مْج ـِعني  يًَم لِن بِي ـِه و 
ـِفي ِه.ت ـْعـظِ ال    لِص  لَّ  ف ـق  ج  زَّ و   ع 

ا   ْـرِبً خم  ٍل 
ائِ ق  آ ِمـًرا. ِمْن  اهلل     و  َّل     ومَلئكته إِنَّ  ع  لُّون   .ي ـص  بِي  ِذين     يا   النَـّ الَّ ا  ـه  ا يُّ

وا  ل م  س  ْيِه و  ل  لُّوا ع  ـن وا ص   .ت ْسلِيـًَم ا م 
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َّل  آ ِل   ع  اِهيم  و  َّل  إِْبـر  لَّْيت  ع  َم  ص  ٍد ك  َّل  آ ِل حم  مَّ ع  ٍد و  مَّ ـح  َّل  م  ل  ع  مَّ ص  ا لَّلـه 

ِيٌد   اِهيم  إِنَّك  مح  يٌد. إِْبـر  ِ َّل    جم  ْكت  ع  ار  َم  ب  ٍد ك  َّل  آ ِل حم  مَّ ع  ٍد و  مَّ ـح  َّل  م  اِرْك ع  مَّ ب  لـه  ا لَّ

َّل  آ لِ  ع  اِهيم  و  ِيٌد  إِْبـر  اِهيم  إِنَّك  مح  يدٌ إِْبـر  ِ  .جم 

ِّلٍّ   ع  ن  و  ْثـَم  ع  ر  و  م  ع  ا أ بِى ب ْكِر و  ي ِدن  . س 
ِ
اء ِة اْْل ل ف  ِن ْاأل ْرب ـع  اْرض  ع  مَّ و  لـه  ا لَّ

ع   و  املْ ـْصـط ف ى  ْيـِت  ب  آ ِل  و  ِة  ـر  ـب ش  اْلـم  ِة  اْلع ْش   ـِقيَِّة  ب  و   
ِ
اء ف  اْلو  و  ْدِق  الص  ِن  ذ ِوى 

ْؤِمـننِي    لِْلم  اْغـِفْر  مَّ  له  ا لَّ  .
ِ
اء اجْل ز  ْوِم  ي  إىِل   التَّابِـِعني   و  اِجـِرين   املْ ـه  و  اِر  ْاأل ْنـص 

م    ا ا ْرح  تِك  ي  ْحـم  اِت بِـر  ْاأل ْمو  ْم و   ِمنْـه 
ِ
ِت ْاأل ْحي اء املْ ْسلَِم  املْ ْسلِِمني  و  امل ْؤِمن اِت و  و 

َل   س  . و  اِحـِمني  امل نِي  الرَّ ب  اْلع  احْل ْمد  هللَِِّ ر  لنِي  و  َّل  املْ ْرس   .ٌم ع 

Son okuma 

    إِنَّ اهلل)
ِ
ْحشاء ِن اْلف  نْهى ع  ي  ْربى و   ِذي اْلق 

ِ
إِيتاء اإْلِحساِن و  ْدِل و  ر  بِالع  ْأم  ي 

ون   ر  كَّ ْم ت ذ  لَّك  ع  ْم ل  ِعظ ك  اْلب ْغِي ي  ِر و  املْ نْك   .  ( و 
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 : الرابع عشرالمبحث 

 خطب مختارة

 

 خطبة عن االستغفار املطلب األول:  

ه،    نحمد  هلل،  احلمد   رشوِر  إن  من  باهلل  ونعوذ   ه،  ونستغفر  ونستعين ه، 

أنفِسنا، ومن سيئاِت أعَملِنا، من ُّيِده اهلل  فَل مضلَّ له، ومن يضلْل فَل هادي   

ه  ه ورسول  ه ال رشيك  له، وأشهد  أن حممًدا عبد  ، وأشهد  أن ال إله إال اهلل وحد     .له 

تعاىل:   ا  ﴿قال  ن وا    ي  آم  ِذين   الَّ أ ْنت ْم  أ ُّيُّ ا  و  إِالَّ  مت  وت نَّ  ال   و  ِه 
اتِ ت ق  قَّ  ح  اهللَّ   وا  ق  اتَّ

ون   م 
ْسلِ عمران:] ﴾   م  تعاىل: [ 102  آل  قال  ا  ﴿   .  الَِّذي    ي  م   بَّك  ر  وا  اتَّق  النَّاس   أ ُّيُّ ا 

ثِريً  ك  ااًل  ِرج  َم   ِمنْه  ب ثَّ  و  ا  ه  ْوج  ز  ا  ِمنْه  ل ق   خ  و  ٍة  اِحد  و  ن ْفٍس  ِمْن  ْم  ك  ل ق  اًء  خ  نِس  و  ا 

ِقيًبا  ْم ر  ل ْيك  ان  ع  ام  إِنَّ اهللَّ  ك  اأْل ْرح  ل ون  بِِه و  اء  وا اهللَّ  الَِّذي ت س  ق  اتَّ . قال  [ 1النساء:] ﴾   و 

ا  ﴿  تعاىل: ِديًدا  ي  ْواًل س  وا ق  ول  ق  وا اهللَّ  و  ن وا اتَّق  ِذين  آم  ْم   * أ ُّيُّ ا الَّ ْم  ي ْصلِْح ل ك  ل ك  أ ْعَم 

ظِيًَم  ْوًزا ع  از  ف  ْد ف  ق  ه  ف  ول  س  ر  ْن ي طِِع اهللَّ  و  م  ْم و  ن وب ك  ْم ذ  ْغِفْر ل ك  ي   . [ 70]األحزاب:﴾  و 

 :أما بعد 

إذا  ف ذنوبنا  لنا  يغفر  أنه  بنا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رمحة  عظيم  من  إن 

وا :استغفرناه، قال اهلل تعاىل اْست ْغِفر  وٌر  اهلل  ﴿و  ف  ِحيٌم﴾.  إِنَّ اهللَّ  غ   ر 

اهلل عليه   قال :    وسلَّم، صَّلَّ  ال  ق  أ نَّه   اىل   ت ع  و  ك   ب ار  ت  اهللِ  ِن  ع  ى  و  ر  يَم  
ا  "فِ ي 

اْست ْغِفر   ِيًعا، ف  ن وب  مج  ا أ ْغِفر  الذُّ أ ن  اِر، و  النَّه  ْيِل و  ئ ون  بِاللَّ
ْطِ ْم خت  ويِن أ ْغِفْر  ِعب اِدي إِنَّك 

مْ     ... ل ك 
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ول  اهللِ   س  ِمْعت  ر  : س  ال  الٍِك ريض اهلل عنه، ق  ْن أ ن ِس ْبِن م  صَّلَّ اهلل عليه  وع 

:    وسلَّم   ول  ق  ْوت نِي  "ي  ج  ر  و  ْوت نِي  د ع  ا  م  إِنَّك   م   آد  اْبن   ا  ي   : اىل  ت ع  و  ك   ب ار  ت  اهلل   ال   ق 

ان    ا ك  َّل  م  ْرت  ل ك  ع  ف   غ 
ِ
ء َم  ن ان  السَّ ن وب ك  ع  ْت ذ  ل غ  ْو ب  م  ل  ا اْبن  آد  ايِل، ي  ال  أ ب  يك  و 

ث مَّ   فِ

األ ْرِض   اِب  ر  بِق  ْيت نِي  أ ت  ْو  ل  إِنَّك   م   آد  اْبن   ا  ي  ايِل،  أ ب  ال   و   ، ل ك  ْرت   ف  غ  ْرت نِي  اْست ْغف 

ْيت   ْيًئا أل  ت  ك  يِب ش  ِقيت نِي ال  ت ْْشِ ا ث مَّ ل  اي  ط  اهِب ا خ  ر  ةً  ك  بِق  ْغِفر   1".م 

العيوب،   الذنوب وسرت  اهلل بمحو  املغفرة من  واالستغفار معناه طلب 

ا   خمتصًّ ليس  وهو  واملعايص.  الذنوب  عن  وابتعاد  إقَلع  يصحبه  أن  بد  وال 

اْست ْغِفرْ ﴿ وسلَّم:صَّلَّ اهلل عليه    فقد قال اهلل تعاىل آمرًا نبيهواملذنبني،  بالعاصني     و 

ْؤِمننِي    لِْلم  ْنبِك  و  املْ ْؤِمن اِت﴾،  لِذ  ر   ﴿ :وقال اهلل تعاىلو  اْست ْغف  ت نَّاه  ف  د  أ نََّم  ف  او  ظ نَّ د  و 

اكًِعا  رَّ ر  خ  ه  و  بَّ أ ن اب  ر   [.24]ص:  ﴾ و 

ول  اهللِ   وروى البخاري س  ِمْعت  ر  : س  ال  ة  ريض اهلل عنه، ق  ْير  ر  أ يِب ه  ْن  ع 

ول  وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  ق  ْيِه يِف الي ْوِم أ ْكث ر  ِمْن  ": ي  أ ت وب  إِل  اهللِ إِين  أل  ْست ْغِفر  اهلل  و  و 

ةً  رَّ ْبِعني  م   2. "س 

  دعاء وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  وملا سأل أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه النبيَّ  

ْن   يدعو به ربه سبحانه وتعاىل أوصاه باالستغفار، فقد روى البخاري ومسلم  ع 

وِل اهللِ   س  ال  لِر  يِق ريض اهلل عنه، أ نَّه  ق  د  ل ْمنِي    وسلَّم: صَّلَّ اهلل عليه  أ يِب ب ْكٍر الص  ع 

  : ال  ِِت، ق  َل  و بِِه يِف ص  اًء أ ْدع  ع  ْل: الله  "د  ْغِفر   ق  ال  ي  رًيا، و 
ثِ مَّ إِين  ظ ل ْمت  ن ْفيِس ظ ْلًَم ك 

 
 . (3534) ،(106يف الدعوات، باب رقم ) الرتمذي،  1

النبي    2 استغفار  باب  الدعوات،  يف  البخاري  عليه  رواه  اهلل  والليلة،    يفوسلَّم  صىلَّ  اليوم 

 . (3255)  وسلَّم.صىلَّ اهلل عليه  والرتمذي يف تفسري القرآن، باب من سورة حممد  (؛  6307)
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ور    ف  الغ  أ ْنت   إِنَّك   ْنِي  اْرمح  و   ، ِعنِْدك  ِمْن  ًة  ْغِفر  م  يِل  اْغِفْر  ف   ، أ ْنت  إِالَّ  ن وب   الذُّ

ِحيم    1. "الرَّ

أُّيا املسلمون، ومن صفات املتقني أهنم إذا فعلوا معصية استغفروا رهبم،  

تعاىل قال   ات    ﴿   :اهلل  و  َم  السَّ ا  ه  ْرض  ع  نٍَّة  ج  و  ْم  ب ك  ر  ِمْن  ٍة  ْغِفر  م  إِىل   وا  اِرع  س  و 

ْيظ    اظِِمني  اْلغ  اْلك   و 
ِ
اء َّ الْضَّ  و 

ِ
اء َّ ون  يِف الرسَّ نِْفق  ِذين  ي  تَِّقني  * الَّ ْت لِْلم  اأْل ْرض  أ ِعدَّ و 

اهلل ِن النَّاِس و  افِني  ع  اْلع  ِبُّ املْ    و  وا  حي  ًة أ ْو ظ ل م  ل وا ف اِحش  ا ف ع  ِذين  إِذ  الَّ ْحِسننِي  * و 

َّل    وا ع  ْ ي ِِصُّ مل  ن وب  إِالَّ اهللَّ  و  ْغِفر  الذُّ ْن ي  م  ن وهِبِْم و  وا لِذ  ر  اْست ْغف  وا اهللَّ  ف  ر  ك  ْم ذ  ه  س  أ ْنف 

ون   ْعل م  ْم ي  ه  ل وا و  ا ف ع   . [136- 133]آل عمران:   ﴾ م 

ول    األوقات لَلستغفار الثلث  األخري من الليل، فقد قالومن أهم   س  ر 

ْني ا ِحني   " وسلَّم: صَّلَّ اهلل عليه اهللِ   الدُّ
ِ
ء َم  ْيل ٍة إىِل  السَّ لَّ ل  اىل  ك  ت ع  ك  و  ب ار  ن ا ت  بُّ نِْزل  ر  ي 

م   ه   ل  أ ْست ِجيب   ف  ويِن،  ْدع  ي  ْن  : م  ول  ي ق  اللَّْيِل اْلِخر   ث ل ث   ى  ْبق  ،  ي  ي ه 
أ ْعطِ ف  نِي  ْسأ ل  ي  ْن 

ه   أ ْغِفر  ل  يِن ف  ْست ْغِفر  ْن ي   2. "م 

واالستغفار سبب من أسباب كثرة األموال، واألوالد، قال اهلل تعاىل عن  

ْلت    :نوح عليه السَلم ق  ان     ﴿ف  ْم إِنَّه  ك  بَّك  وا ر  اًرا * اْست ْغِفر  فَّ ْم    غ  ل ْيك  ء  ع  َم  ْرِسِل السَّ ي 

ْم أ هْن اًرا﴾ ْل ل ك  ْع  جي  نَّاٍت و  ْم ج  ْل ل ك  ْع  جي  ننِي  و  ب  اٍل و  ْمو 
ْم بِأ  ْمِدْدك  ي  اًرا * و   ِمْدر 

 
رواه البخاري يف صفة الصلة، باب الدعاء قبل السلم، ويف الدعوات، باب الدعاء يف   1

تعاىل:   اهلل  قول  باب  التوحيد،  ويف  بصريا }الصلة،  سميعا  اهلل  الذكر    ،{وكان  يف  ومسلم 

 . (2705والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، )

ويف التهجد،    ،{ريدون أن يبدلوا كلم اهللي}رواه البخاري يف التوحيد، باب قول اهلل تعاىل:    2

الليل، ومسلم يف   الدعاء نصف  باب  الدعوات،  الليل، ويف  الدعاء والصلة من آخر  باب 

 ( 758) .صلة املسافرين، باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل
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نًا   :وقال اهلل تعاىل  س  ت اًعا ح  ْم م  ت ْعك  م  ْيِه ي  ْم ث مَّ ت وب وا إِل  بَّك  وا ر  أ ِن اْست ْغِفر  ﴿و 

لَّ ِذي ف ْض  ْؤِت ك  ي  ى و  مًّ س  ٍل م   . ٍل ف ْضل ه ﴾ إِىل  أ ج 

 ...أقول قويل هذا، وأستغفر  اهلل  يل، ولكم

 : اْلطبة الثانية 

املستكملني   وآلِه  اصطفى،  الذي  عبِده  عَّل  وصَلًة  وكفى،  هلل  احلمد  

فا، وبعد  ..الْشُّ

سواد   من  بالقلب  لق   ع  ما  يزيل  أنه  االستغفار  فوائد  ومن  اهلل،  عباد 

ول  اهللِ   الذنوب واملعايص،  س  ة  ريض اهلل عنه، أ نَّ ر  ْير  ر  ْن أ يِب ه  صَّلَّ اهلل عليه  فع 

ع     وسلَّم، ن ز  و  ت اب   ف إِْن  ْلبِِه،  ق  يِف  اء   ْود  ن ْكت ٌة س  ان ْت  ك  أ ْذن ب   ا  إِذ  امل ْؤِمن   »إِنَّ   : ال  ق 

ان   الرَّ لِك   ف ذ  اد ْت،  ز   ، اد  ز  ف إِْن   ، ْلب ه  ق  ِقل   ص   ، ر  اْست ْغف  يِف    و  اهلل   ه   ر  ك  ذ  الَِّذي 

َلَّ  :كِت ابِهِ  ان وا   ، ﴿ك  ا ك  ل وهِبِْم م  َّل  ق  ان  ع  ْكِسب ون  ب ْل ر   ﴾. ي 

ول  اهللِ    وروى مسلم  س  يِن  ريض اهلل عنه، أ نَّ ر  ر  امل ز  غ 
ِن اأْل  صَّلَّ اهلل عليه  ع 

ان    وسلَّم، ي غ  : »إِنَّه  ل  ال  ْلبِي،  ق  َّل  ق  ةٍ ع  رَّ ة  م  إِين  أل  ْست ْغِفر  اهلل ، يِف اْلي ْوِم ِمائ    ".و 

أمامه   وفتحت  واملعايص،  الذنوب  من  قلبه  ر  االستغفار طه  فمن الزم 

 .أبواب األرزاق واْلريات 

اللهم اجعلنا من املستغفرين التوابني األوابني وأعنَّا عَّل ذكرك وشكرك  

العجز وحسن عبادتك، نعوذ بك من  إنا  والبخل،  اللهم  ، والكسل، واجل بن، 

م، وعذاب القرب، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خري  من زكاها،   واهِلر 

أنت وليها وموالها. اللهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع،  

  ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال 
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 .وفجاءة نِقمتك، ومجيع سخطك نعمتك، وحتول عافيتك،

 ...أقول قويل هذا، وأقم الصَلة 

 خطبة عن الصَلة املطلب الثاين:  

 : مقدمة اْلطبة 

احلمد هلل الذي فرض الصلوات عَّل عباده رمحة هبم، وإحساًنا، وجعلها 

أعظم صلة بينه وبني عباده، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، احلمد  

هلل الذي فرض علينا الصَلة، وجعلها حبًَل بينه وبني عباده، ونشهد أن ال إله  

ّمدا عبده ورسوله، اللهم صل عَّل نبي  مد. الوصية بالتقوى  إال اهلل وأن حم  نا حم 

عباد اهلل، أ وصيكم ونفيس امل قِصة بتقوى اهلل ول زوم طاعته، وأ حذركم ونفيس  

تعاىل:   لقوله  أوامره،  وعصيان  الفته  خم  الَِّذي  ) من  م   بَّك  ر  وا  اتَّق  النَّاس   أ ُّيُّ ا  ا  ي 

ا   ِمنْه  ل ق   خ  و  ٍة  اِحد  و  نَّْفٍس  ن  م  م  ك  ل ق  اًء  خ  نِس  و  رًيا 
ثِ ك  ااًل  ِرج  َم   ِمنْه  ب ثَّ  و  ا  ه  ْوج  ز 

ِقيًبا  ر  ْم  ل ْيك  ع  ان   ك  اللَّـه   إِنَّ  ام   اأْل ْرح  و  بِِه  ل ون   اء  ت س  الَِّذي  اللَّـه   وا  ق  اتَّ  ( و 

 . [1]النساء:

 : اْلطبة األوىل 

امل سلمني، نتكلم اليوم عن فريضٍة من فرائض اإلسَلم، والتي    معارش 

عَّل الغني والفقري، والصحيح واملريض، والذكر واأل نثى،   -تعاىل-اهلل فرضها 

كن الثاين من أركان اإلسَلم، وعَمد   وامل قيم وامل سافر، أال وهي الصَلة، فهي الر 

من   والسَلم  الصَلة   عليه  النبّي  عَّل  تعاىل  اهلل  فرضه  ما  أول  وهي  الدين، 

ا  وهي  وأرفعه  مقام  أرشف  يف  ذلك  وكان  ليلة  األحكام،  يف  وكانت  لسَمء، 

 اإلرساء واملعراج. 
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آخر   يف  والسَلم  الصَلة   عليه  النبّي  هبا  أوىص  التي  الفريضة  أهنا  كَم 

وصاياه، وهي الفريضة التي مل ي رخص اإلسَلم يف تركها، سواًء أكان ذلك يف  

ي صّل   فاملريض  املرض،  أو  واحلرب،  كالقتال  وأصعبها،  الظ روف  أشد  حالة 

 . قائَمً 

مل يستطع فقاعدًا، فإن مل يستطع فعَّل جنبه، فإن مل يستطع وعجز عن  وإن  

أداء رشط أو ركن منها فيسقط عنه وال تسقط عنه الصَلة، فَل تسقط الصَلة  

 عن أي إنساٍن ما دام عقله موجودًا. 

صفات   من  تعاىل  اهلل  وجعلها  للخري،  فتاٌح  م  الصَلة  أن  إىل  باإلضافة 

ت لقوله  امل فلحني،  دْ )عاىل:  املؤمنني  املْ ْؤِمن ون    ق  هِتِْم    أ ْفل ح   َل  ص  يِف  ْم  ه  ِذين   الَّ  *

ون   اِشع   . [1]املؤمنون:  (خ 

لوجهِه،   ونوٌر  لقلبه،  وطهارٌة  وروحه،  اإلنسان  لبدن  صَلٌح  أهنا  كَم 

 وخطاياه.  ،وم كفرٌة لسيئاته 

سول  اهللِ"فقد قال النبّي عليه الصَلة  والسَلم عنها:   ِمع  ر  صَّلَّ اهلل   أنَّه  س 

ًْسا، ما  يقول  وسلَّم  عليه   لَّ ي وٍم َخ  ْغت ِسل  فيه ك  ْم ي  ِدك  أ ْيت ْم لو أنَّ هن  ًرا بباِب أح  : أر 

ِمْثل    ف ذلك    : قال  شيًئا،  نِِه  ر  د  ِمن  ْبِقي  ي  ال  قالوا:  نِِه؟  د ر  ِمن  ْبِقي  ي  ذلك   ول   ت ق 

و اهلل ل واِت اْل ْمِس، ي ْمح   1. "به اْل طايا  الصَّ

للجنة،   د خولكم  مفاتيح  فتاٌح من  م  اعلموا أن صَلتكم هي  اهلل،  عباد 

فقد أوىص النبّي عليه الصَلة  والسَلم هبا الرجل الذي طلب منه أن يكون رفيقه  

 
كفارة  1 اخلمس  الصلوات  باب  الصلة،  مواقيت  يف  البخاري  ) رواه  يف    (؛528،  ومسلم 

 . ( 667)  .املساجد، باب امليش إىل الصلة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات
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ا  )يف اجلنة، كَم أهنا سبٌب يف الب عد عن امل نكرات وامل حرمات، لقوله تعاىل:  اْتل  م 

اْلكِت اِب   ِمن   ْيك   إِل  ِر  أ وِحي   املْ نك  و   
ِ
اء ْحش  اْلف  ِن  ع  ى  نْه  ت  ة   َل  الصَّ إِنَّ  ة   َل  الصَّ أ ِقِم  و 

ون   ا ت ْصن ع  ْعل م  م  اللَّـه  ي  ِذْكر  اللَّـِه أ ْكرب   و  ل   . [45]العنكبوت:  (و 

اكم بَم فيهَم من اْليات   نّة، ونفعني وإيَّ بارك اهلل يل ولكم يف الكتاب والسُّ

ل    ك  املسلمني من  ما تسمعون، وأستغفر اهلل يل ولكم وجلميع  أقول  واحلكمة، 

 ذنب فاستغفروه، إنَّه هو الغفور الرحيم.  

 : اْلطبة الثانية 

لٌة بينا وبينه،  احلمد هلل الذي فرض علينا الصَلة حِلكٍم بالغة، وجعلها ص

نيا واْلخرة، أّما بعد: عباد   وجعلها نوٌر لقلوبنا، وهدايًة لنا إىل طريق اْلري يف الد 

وطها وواجباهتا،   اهلل، إّن من امل حافظة عَّل الصَلة؛ واإلتيان بجميع أركاهنا ورش 

ن  والط مأنينة فيها، وأن يبتعد من ي صّل يف مجاعٍة مع اإلمام أن ي سابق إمامه، كَم أ

عن   تعاىل  لقوله  واألقارب،  األهل  وخاصٌة  هبا  األمر  عليها؛  امل حافظة  من 

ق ك   )الصَلة:   ن رز  ن حن   ِرزًقا  ن سأ ل ك   ال  ل يها  ع  اصط رِب  و  َلِة  بِالصَّ أ هل ك   ر  أم  و 

العاِقب ة  لِلتَّقوى  .[ 132]طه:   (و 

 : الدعاء   

نيا حسنٌة   ب العفو فاعف عنا، اللهم آتنا يف الد  اللهم إّنك عفٌو كريٌم حت 

إّنا   اللهم  الرامحني.  أرحم  يا  برمحتك  النار،  عذاب  وقنا  حسنة،  اْلخرة  ويف 

نسألك من اْلري كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم، ونعوذ بك من الْش  

مل نعلم  ما علمنا منه وما  له عاجله وآجله  أعنا عَّل ذكرك وطاعتك،  ك  اللهم   .

واجعلنا من عبادك الصاحلني، اللهم إّنا نسألك اهل دى والت قى والعفاف والغنى،  
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إّن اهلل   فر والفقر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. عباد اهلل،  ونعوذ بك من الك 

ربى، وينهى عن الفحشاء وامل نكر والبغي،   يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي الق 

عَّل  يعظ وسَلٌم  يصفون،  عَّم  العزة  رب  ربك  سبحان  تذكرون،  لعلكم  كم 

 . امل رسلني، واحلمد هلل رب العاملني
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 : عشر  خامسالالمبحث 

 نماذج من خطب العصر الجاهلي 

 

 

 : خطبة أكثم بن صيفي يف عزاء امللك عمرو بن هند بأخيه املطلب األول:  

حال إال يف غريها، وقد  الر    قد  ال حيلون ع    ٌر،فأُّيا امللك، إن أهل هذه الدار س  "

أتاك ما ليس بمردود عنك، وارحتل عنك ما ليس براجع إليك، وأقام معك من  

الدنيا ثَلثة  ع  سيظعن عنك ويد   أن  عدل    وشاهد    ظةٌ أيام: فأمس عِ   ك؛ واعلم 

ع ك  بنفسه، وأبقى لك وعليك . واليوم غنيمةٌ ح  ف ج  ت ه  ،  أتاك ومل تأته  وصديٌق   ْكم 

ن أهله، وسيأتيك  : ال تدري م  اً ه. وغدطالت عليك غيبته، وسترسع عنك رحلت  

إن وجدك! فَم أحسن الشكر للمنعم، والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول  

نحن فروعها، فَم بقاء الفروع بعد أصوهلا؟ واعلم أن أعظم من املصيبة سوء  

 1. "اْللف منها، وخري من اْلري معطيه، ورش من الْش فاعله

 : خطبة أيب طالب يف زواج النبي عليه الصَلة والسَلم املطلب الثاين:  

احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسَمعيل، وجعل لنا بلًدا  "

، وجعلنا احلكام عَّل الناس، وإن حممًدا بن عبد اهلل ابن حراًما، وبيًتا حمجوًجا 

أخي ال يوزن به فتى من قريش إال رجح به بركة وفضًَل وعداًل وجمًدا ونبًَل،  

 
،  أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سامل املعروف بابن عبد ربه األندليس   1

 . 3/260. هـ 1404، 1، طار الكتب العلمية، بريوت، دالعقد الفريد
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بنت خويلد   املال عاريٌة مسرتجعة، وله يف خدجية  فإّن  مقَلًّ  املال  وإن كان يف 

 1. "رغبة، وهلا فيه مثل ذلك، وما أردتم من الّصداق فعّلَّ 

 خطبة هانئ بن قبيضة قبيل موقعة ذي قار املطلب الثالث:  

معذور خرٌي من ناج   ، هالٌك بكرٍ   يا معْش  "  : إّن احلذر ال يغني من القدر

ة خرٌي من  فر، املنيَّ الصرب من أسباب الظَّ   احلذر ال ينجي من القدر، وإنَّ   فرور، إنَّ 

حور أكرم منه يف  والطعن يف ثغر النُّنية، واستقبال املوت خرٌي من استدباره،  الدَّ 

 2. "األدبار والظهور، يا آل بكر، قاتلوا، فَم من املنايا بدٌّ 

 

 

  

 
الشامي  1 الصاحلي  يوسف  بن  وذكر    ،حممد  العباد،  خري  سرية  يف  والرشاد،  اهلدى  سبل 

،  دار الكتب العلمية بريوت، بريوت،  فضائله وأعلم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد

 .2/165. م1993 /هـ  1414، 1ط

،  واحلكمزهر األكم يف األمثال   ،احلسن بن مسعود بن حممد، أبو عيل، نور الدين اليويس  2   

 . 1/107. م 1981  / هـ  1401، 1ط الثقافة،دار  اجلديدة،الرشكة  البيضاء، الدار  املغرب،
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 : عشر السادس المبحث 

 طب النبويةخمختارات من ال 

 

قبل كل يشء جاء ليبلغ رساالت ربه، فمهمته    صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  إن حممًدا  

األوىل هي الرسالة والتبليغ، وما هذه املهام الكثرية التي توالها إال فروع لتلك املهمة  

الكربى، ومعينة عليها، نبتت عَّل حواشيها، ونشأت يف خدمتها، والرسالة والتبليغ 

الكَل إيصال  والتبليغ  البَلغ  ألن  وبيان؛  ببَلغة  إال  يتم  أحسن  ال  عَّل  للسامعني  م 

، فلكل كَلم وزن، وكل قول بمقدار، قال تعاىل:  واإلقناعصورة، وبَم به يكون اإلفهام  

ي ِضلُّ اهلل ﴿  ْوِمِه لِي ب ني   هل  ْم ف  اِن ق  س 
وٍل إِالَّ بِلِ س  ْلن ا ِمْن ر  ا أ ْرس  م  اء     و  ش  ْن ي  ِْدي م  ُّي  اء  و  ش  ْن ي  م 

يم  
ِزيز  احْل كِ و  اْلع  ه  ف ْصل   ﴿ ، وقال سبحانه عن نبيه داود:  [4]إبراهيم:    ﴾و  ة  و  ْكم 

ْين اه  احْلِ آت  و 

ط اِب  لربه:  [20]ص:    ﴾اْْلِ موسى  قال  وهلذا  اًنا  ﴿ ،  لِس  ِمن ي  ح   أ ْفص  و   ه  ون   ار  ه  أ ِخي  و 

ب ونِ  ذ  ك  اف  أ ْن ي  نِي إيِن  أ خ  ق  د  ِعي  ِرْدًءا ي ص  أ ْرِسْله  م  ، فإذا كانت الفصاحة  [34]القصص:    ﴾ف 

  صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم والبَلغة مطلوبة يف دعوة موسى وغريه من األنبياء، فرسالة حممد  

 أوىل وأوجب، ودعوته أعم وأرحب، وقومه فرسان البيان، وأئمة القول. 

الرسول   صفات  أبرز  من  كان  عليه  هلذا  اهلل  آيات    وأجَّل وسلَّم  صَّلَّ 

ه يف الذروة العليا من البيان وفصاحة اللسان، وأن  عظمته البَلغة البليغة، وأن

التبليغ البليغ كان السمة املشرتكة بني أفانني قوله كله، وما كان لنا أن نقول يف  

أعطيت جوامع  "هذا املقام بعد أن قال تعاىل عنه ما قال، وقال هو عن نفسه:  

لصة، واسرتضع  قرشية بدوية خا   نشأةوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  نشأ الرسول    "الكلم
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من بني سعد بن بكر، فاجتمعت له فصاحة اللسان واللغة، واللهجة اجلميلة  

الوقع، يسرتيح هلا السمع، واملنطق العذب املفصل، ّتد النفوس حَلوته. كَم  

اجتمعت له القدرة عَّل تأليف القلوب، وحتصيل الثقة، إىل قوة اإليَمن بدعوته،  

الشدي وحرصه  عليها،  البالغة  كل  وغريته  بذلك  له  فاجتمع  نجاحها،  عَّل  د 

الداعي  بصدق  القوم  وثقة  للخطيب،  والنجاح  للرسول،  البَلغ   أسباب 

صَّلَّ اهلل    أو اْلطيب أساس إجابته، ورشط لنجاح دعوته، وقد كان رسول اهلل 

مثَلً   يفوسلَّم  عليه   بينهم    قومه  فيَم  لقبوه  حتى  والصدق،  الصادق  "لألمانة 

 . "األمني

شخصية   إىل  تشري  التي  البارزة  العريضة  األساسية  اْلطوط  هي  هذه 

إىل نزعاته، وقد بقي أن تصل بينها وبني    وتومئوسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  الرسول  

 خطابته، وتنظر آثارها فيها. 

 خطبته يف عشريته :  املطلب األول 

نزلت:  ع ملا  قال:  عنهَم  اهلل  ريض  عباس  ابن  عشريتك  ﴿ن  وأنذر 

النبي  [214]الشعراء:    ﴾ األقربني صعد  عليه  ،  اهلل  فجعل    عَّل وسلَّم  صَّلَّ  الصفا، 

  » ِديٍّ ع  ب نِي  ا  ي  فِْهٍر،  نِي  ب  ا  »ي  ْيٍش    - ينادي:  ر  ق  ل     -لِب ط وِن  ع  ف ج  وا  ع  اْجت م  تَّى  ح 

ْيٌش،   ر  ق  اء  أ ب و هل  ٍب و  ، ف ج  و  ا ه  واًل لِي نْظ ر  م  س  ل  ر  ج  أ ْرس  ْر  ْست طِْع أ ْن خي  ْ ي  ا مل  ل  إِذ  ج  الرَّ

وْ  ل  ْم  أ ْيت ك  »أ ر   : ال  ق  نْت ْم    ف  أ ك  ْم،  ل ْيك  ع  ت ِغري   أ ْن  ِريد   ت  اِدي  الو 
بِ ْيًَل  خ  أ نَّ  ْم  ت ك  ْ أ ْخرب 

ْي   نْي  ي د  ْم ب  : »ف إِين  ن ِذيٌر ل ك  ال  ل ْيك  إِالَّ ِصْدًقا، ق  ْبن ا ع  رَّ ا ج  ْم، م  ال وا: ن ع  ؟« ق  ِقيَّ د  م ص 

س   ل ك   بًّا  ت  هل  ٍب:  أ ب و  ال   ق  ف  ِديٍد«  ش  اٍب  ذ  ل ْت: ع  ن ز  ف  مج  ْعت ن ا؟  ا  أ هِل ذ  الي ْوِم،  ر  
 ائِ
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ب  ﴿ س  ا ك  م  ه  و  ال  نْه  م  ا أ ْغن ى ع  ت بَّ م  ا أ يِب هل  ٍب و  د  بَّْت ي   1.[2]املسد:  ﴾ ت 

من   جعل  لقد  اإلعجاز،  هذا  بمثل  وال  اإلجياز،  هذا  بمثل  سمعنا  فَم 

ن يمكن أن يقوم من  خطبته قضية منطقية، ألزمهم هبا احلجة، وانقطع هبا ما كا 

   جدل. 

فهذا قول املبل غ، الذي حيرص عَّل أال يقيم بينه وبني غايته حواجز من  

التكلف والصنعة، والغموض، وسبيل الرسول الذي يريد أن يصل إىل قلوب  

 سامعيه، من أقرب سبيل، ويبلغ رسالته كأحسن ما يكون التبليغ.

من صدقه   قومه  بَم عرف  يتذرع  رجل  قول  فيهم،  هذا  للتأثري  وأمانته 

 وترغيبهم يف دعوته، ومحلهم عَّل موافقته. 

حني دعا    بمكة وسلَّم  صَّلَّ اهلل عليه  النبي  أول خطبة خطبها  :  املطلب الثاين 

 : قومه 

إن الرائد ال يكذب أهله، واهلل لو كذبت  "محد اهلل وأثنى عليه ثم قال:  

ما غررتكم، واهلل الذي ال إله   الناس مجيعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس مجيعاً 

إال هو إين لرسول اهلل إليكم خاصة، وإىل الناس كافة، واهلل لتموتن كَم تنامون،  

ولتجزو   تعملون  بَم  ولتحاسبن  تستيقظون،  كَم  إحسانًا    نَّ ولتبعثن  باإلحسان 

 2."أو لنار أبداً  ، وإهنا جلنة أبداً وبالسوء سوءاً 

 
ومسلم يف  (؛  4770)  {وأنذر عشريتك األقربني}البخاري يف تفسري سورة الشعراء، باب    1

   . (208، ){وأنذر عشريتك األقربني }اإليامن، باب قوله تعاىل 

عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين      2

التاريخا   األثري،ابن   يف  بريوت،  لكامل  العريب،  ،  الكتاب  /  1417،  1طدار  .  م1997هـ 

احللبي  ؛2/27 أمحد  بن  إبراهيم  بن  األمني  ،  عيل  سرية  يف  العيون  إنسان   = احللبية  السرية 
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جزلة، وعبارات قوية،    ألفاظاً   صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  فقد استخدم الرسول  

رائعة التقسيم، تسمع فيها صوت البشري النذير، يؤكد قوله بألوان من التأكيد،  

هو   إجياز  يف  واملعنى،  اللفظ  بني  وتآلف  متتابعة،  متنوعة،  أخاذة،  وصور 

يف اختاذ احللية اللفظية،  اإلعجاز، مع الوضوح والسَلسة، والعذوبة والطبيعة  

العظيم،   باإلنسان  تليق  التي  احللية  ألهنا  تلحظها؛  تكاد  وال  هبا،  تتأثر  فأنت 

متعمدة،   وال  مصنوعة  غري  ولكنها  متعددة،  فيها  واملقابلة  متساوية،  فاجلمل 

وفيها السجع واالزدواج اقتضامها املقام، فازدان هبَم الكَلم، ثم هو يتكئ يف  

باب من املودة والثقة، قامت من قبل بينه وبينهم، وألوان من  استَملتهم إىل أس

 التحبب العاطفي أثرت عنه، يفتح هبا مغاليق قلوهبم. 

فهذه الصفات الكَلمية ليست إال للمَلمح البارزة يف شخصية الرسول  

القادر عَّل تبليغ رسالته قوية واضحة مؤثرة طبيعية، يف إطار من الرفق بقومه  

ثقة التي وجبت بينهم، وقد قدم هلذه اْلطبة الوجيزة بكلَمت  واملودة هلم، وال

كأحسن ما تكون املقدمات صلة باملوضوع وضَمنًا لقبوله، وإن شئت فقل: إنه  

 وضع أساس االقتناع بدعوته تلك الكلَمت القَلئل. 

أنك   ولو  صاحبه،  إىل  وينتسب  قائله،  عَّل  يدل  كهذا  قوال  ّتد  ولن 

الع باللسان  عامل  الرسول  عرضته عَّل  تاريخ  من  وبَّشء  عليه  -ريب،  اهلل  صَّلَّ 

فسألته: من تظن قائل هذا؟ ألجابك دون تردد: هذا دون ريب قول    - وسلَّم  

 
املرَسل يف  . ومعنى الرائد:  272  /1  . هـ1427،  2، طبريوت  ،الكتب العلميةدار  ،  املأمون

   طلب الكل.
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 1خاتم املرسلني. 

 خطبته يف أول مجعة مجعها باملدينة املطلب الثالث:  

أكفره  " وال  به  وأومن  وأستهديه  وأستغفره  وأستعينه  أمحده  اهلل  احلمد 

وأشهد أن ال إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده    وأعادي من يكفره، 

ورسوله، أرسله باهلدى والنور واملوعظة عَّل فرتة من الرسل، وقلة من العلم،  

وضَللة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من األجل،  

  من يطع اهلل ورسوله فقد رشد، ومن يعصمها فقد غوى وفرط، وضل ضَلاًل 

ه عَّل اْلخرة،  ، وأوصيكم بتقوى اهلل؛ فإنه خري ما أوىص به املسلم أن حيضَّ بعيداً 

وأن يأمره بتقوى اهلل، فاحذروا ما حذركم اهلل من نفسه، وال أفضل من ذلك  

نصيحة، وال أفضل من ذلك ذكرا، وإن تقوى اهلل ملن عمل به عَّل وجل وخمافة  

ة، ومن يصلح الذي بينه وبني  من ربه، عون صدق عَّل ما تبغون من أمر اْلخر

اهلل من أمره يف الرس والعَلنية ال ينوي بذلك إال وجه اهلل، يكن له ذكرا يف عاجل  

أمره، وذخرا فيَم بعد املوت حني يفتقر املرء إىل ما قدم، وما كان من سوى ذلك  

  يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، وحيذركم اهلل نفسه، واهلل رءوف بالعباد، والذي 

ْول   ﴿ صدق قوله، وأنجز وعده ال خلف لذلك؛ فإنه يقول عز وجل:   ل  اْلق  ب دَّ ا ي  م 

بِيدِ  لِْلع  ٍم  بِظ َلَّ أ ن ا  ا  م  و  يَّ  الرس    ، ﴾ل د  يف  وآجله،  أمركم  عاجل  يف  اهلل  فاتقوا 

والعَلنية؛ فإنه من يتق اهلل يكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجرا، ومن يتق اهلل فقد  

ْقت ه، ويويف عقوبته، ويوقي سخطه، وإن   فاز فوزا عظيَم، وإن تقوى اهلل ي وقي م 
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الدرجة، خذوا بحظكم وال  الرب، ويرفع  الوجوه، ويرىض  يبيض  اهلل    تقوى 

الذين   ليعلم  سبيله؛  لكم  وهنج  كتابه،  اهلل  علمكم  قد  اهلل،  جنب  يف  تفرطوا 

أعداءه،   وعادوا  إليكم،  اهلل  أحسن  كَم  فأحسنوا  الكاذبني،  ويعلم  صدقوا 

وجاهدوا يف اهلل حق جهاده هو اجتباكم وسَمكم املسلمني؛ ليهلك من هلك عن  

روا ذكر اهلل، وأعملوا ملا بعد بينة، وحييا من حي عن بينة، وال قوة إال باهلل، فأكث

اليوم؛ فإن من يصلح ما بينه وبني اهلل يكفه اهلل ما بينه وبني الناس، ذلك بأن اهلل  

يقيض عَّل الناس، وال يقضون عليه، ويملك من الناس وال يملكون منه، واهلل  

 1. "أكرب وال قوة إال باهلل العظيم

بتقرير وحدانية اهلل وأنه  واْلطبة موعظة رائعة، يستهلها الرسول الكريم  

وضَللة   غواية  من  فيه  هم  مما  خيرجهم  كي  بإرساله  الناس  عَّل  نعمته  أتم 

ويدخلوا يف رعايته اإلهلية، فَل يعملوا عمَل بدونه. ليرتكوا إذن الوراثة الضالة  

والوسط املشفى عَّل اهلَلك، وجيتمعوا عَّل هدى اهلل وتقواه، وليستشعروه يف  

ه يعلم خائنة األعني وما يستكن يف الصدور، وليقدموا من  الرس والعَلنية؛ فإن

يوم احلساب   به وجوههم  به عن سيئاهتم وتبيض  ما يكفرون  خشيته وطاعته 

العمل   اجلنة وشفيعها  فإما  بعده مستعتب،  ما  يوم  إنه  حتى يدخلوا يف جناته. 

ونْش  الصالح، وإما النار وبئس القرار. ويدفعهم دفعا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل  

الرسالة   بأمانة  ليضطلعوا  واختارهم؛  اجتباهم  فقد  واْلري،  احلق  دعوة 

يستوحي   ذلك  كل  يف  والرسول  األرص،  أطراف  يف  ولينْشوها  املحمدية، 

 
تاريخ الطربي =  ،  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي    1

 . 255/ 2. هـ  1387 ،1، طبريوت،  وامللوك، دار الرتاثتاريخ الرسل 
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القرآن وآياته، وهي تقف منارات يف موعظته، يستمد من إشعاعاهتا ما ييضء به  

القرآ هدي  من  أخرى  منارات  املنارات  هذه  وراء  إن  بل  بحيث  كَلمه،  ن، 

نستطيع أن نرد كل موعظته إىل ينابيع الضوء التي تفجرت منها؛ إذ كانت تسيل  

 1  يف نفسه، بل كانت تشع بمعاين نورها، كَم يشع نور الشمس يف السَمء.

 خطبته يوم فتح مكة   : املطلب الرابع 

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، صدق  "وقف عَّل باب الكعبة ثم قال:  

أو دم أو مال يدعى،      ونِصه عبده، وهزم األحزاب وحده، أال كل مأثرةوعده،  

البيت، وساقية احلاج، أال وقتل اْلطأ مثل   فهو حتت قدمي هاتني، إال سدانة 

بطوهنا   يف  خلف  أربعون  منها  مغلظة،  الدية  فيهَم  والعصا،  بالسوط  العمد 

يا معْش قريش، إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلي   4ة، وتعظمها أوالدها، 

ْم  ﴿باْلباء، الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، ثم تَل:   ْقن اك  ل  ا أ ُّيُّ ا النَّاس  إِنَّا خ  ي 

اهلل  ِعنْد   ْم  ك  م  أ ْكر  إِنَّ  ف وا  ار  لِت ع  ل  
ب ائِ ق  و  وًبا  ع  ش  ْم  ْلن اك  ع  ج  و  أ ْنث ى  و  ٍر  ك  ذ    ِمْن 

مْ  اك  ،  خرياً   :رون أين فاعل بكم؟  قالواما ت  ،أو يأهل مكة   ،... يا معْش قريش﴾ أ ْتق 

 2أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

إسقاط اإلسَلم لقيم   صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم  يف هذه اْلطبة يؤكد الرسول  

اهلل   حرم  فقد  األخوة،  مبدأ  وهو  فيه،  األسايس  املبدأ  مع  تتناىف  التي  اجلاهلية 

باء واألخذ بالثأر، وأحل حمل ذلك كله أخوة طيبة  التفاخر باملآثر والتعظم باْل
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ومساواة كاملة بني الناس، فالناس مجيعا من آدم متساوون يف اْللق مرتبطون  

باألخوة، ومل يكن خيفى عَّل كفار قريش خلق حممد األمني وروح األخوة النقية  

قابا وقد  التي حتَّل هبا، وبالرغم من كل ما فعلوه من قبل مل يتوقعوا منه نعمة أو ع

مكنه اهلل منهم، وإن كانوا هم الذي رفضوا أخوته، ومل يستجيبوا هلذه الروح،  

النقمة مل يقع،   فأذوه، وأخرجوه من داره، وأهدروا دمه، ولكن شيئا من هذه 

فقد َضب الرسول الكريم مثَل رائعا عربت عنه أروع كلَمت العفو عند املقدرة  

 يكن هذا ليكون إال من أخ كريم وابن أخ  ، ومل "اذهبوا فأنتم الطلقاء "يف قوله:  

س حياته من أجل سنة ينطبق منها الفعل عَّل القول، وما كان له ليحيد   كريم كرَّ

 1عن ذلك يف كل موقف من مواقفه وحتت كل الظروف. 
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 : عشر  السابعالمبحث 

 نماذج من خطب الجمعة مترجمة

 العامة للخدمات الدينية  عن المديرية
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 الخاتمة 

 

 

يعلم.   مل  ما  اإلنسان  الذي علم  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  احلمد هلل 

أمحده وأشكره عَّل توفيقه وإعانته عَّل إمتام هذا الكتاب، وأسأله املزيد من فضله  

آله   نبينا حممد وعَّل  اْللق  وأ سلم عَّل خري  وأ صّل  وصحبه أمجعني،  وإنعامه، 

 ومن اتبع هداه إىل يوم الدين. 

 أما بعد:

 : اْلطابةتطوير والتوصيات املتعلقة بالبحث فإن من أهم نتائج 

اإلخَلص يف القول والعمل واحلال هلل تعاىل، واالتباع التام للنبي صَّل  

 اهلل عليه وسلم يف مجيع شؤؤنه.

دوام القراءة يف القرآن، فإنه ينري القلب، ويزكي النفس، وخيرج الكلَمت   

 .حتمل النور والزكاء

من    يستجد  ما  عَّل  االطَلع  ودوام  العامل،  يف  املسلمني  أحوال  متابعة 

ث واألخبار، فهذه العناية هلا أثر حسن عَّل إعداد اْلطبة، فمن املهم أن  احلواد

احلدث دائرة  يف  اْلطيب    الذي   واحلي   املجتمع   ألحوال   معرفته   ومثله …يكون 

كَلهتم، فإن هذا  مش  عَّل  والتعرف  السكان،  وبني  بينه الصَلت  ومد فيه، يقطن
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إذا   أثر كبري يف حسن إعداد اْلطبة، خاصة  له  تتعلق بمشكلة  التعايش  كانت 

فحديثه   الناس،  أوساط  يف  يتغلغل  ومن  كاملعاينة،  اْلرب  فليس  باحلي،  تتعلق 

   .عنهم ليس كحديث املنعزل

تبعهم    ومن  وتابعني  وصحابة  أنبياء  من  الصاحلني،  تراجم  يف  القراءة 

بإحسان، فإن هلا أثر كبري يف خشوع النفس ورقة القلب وزيادة اإليَمن، وهي  

 .ألفكار واملعاين املؤثرة يف القلوبل  ةقو

اللغة  امتَلك    فسَلمة  أصيل،  وعلم  سليمة،  لغة  من  اْلطابة،  أدوات 

وصدق املعلومة أصل يف إعداد اْلطب، فاللغة السليمة هلا جرس يف اْلذان،  

 .واملعلومة الصادقة تستقر يف النفوس، وتزرع الثقة يف القلوب 

ديثة، القديمة مثل: عيون األخبار  القراءة يف كتب األدب القديمة واحل 

وأدب الكاتب البن قتيبة الدينوري، والبيان والتبيني للجاحظ، والعقد الفريد  

القايل،   عّل  أليب  واألمايل  األصفهاين،  الفرج  أليب  واألغاين  ربه،  عبد  البن 

 .ومؤلفات األدباء املعارصين، كالرافعي واملنفلوطي والطنطاوي، وغريهم

ا  فكرة  تكون  عنها أن  التعبري  وكذا  كالنهار،  واضحة    عرض و،  ْلطبة 

 .اْلطبة قبل إلقائها عَّل املختصني للتأكد من سَلمتها وسهولتها 

التسلسل املنطقي للفكرة املطروحة، وميزانه: أن ال   تنفذ فكرة    مراعاة 

إىل أخرى إال بوساطة وجرس صحيح، ومن اْلطأ القفز من فكرة إىل فكرة بدون 

   .تلك الوساطة، فإن ذلك مما يغمض الكَلم، ويبهم املعنى

اجلمل    وضبط  فمرتان،  بد  وال  كان  فإن  األفكار،  يف  التكرار  عدم 

 .والبحث عن أخِص التعابري، والبعد عن الْشح اململ الطويل 
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 احلمد هلل رب العاملني 

وصَّل اهلل وسلم وبارك عَّل سيدنا وموالنا حممد، رسول اهلل وخريته  

 من خلقه، خاتم النبيني، وأرشف املرسلني. 

 وعَّل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
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 املصادر واملراجع 

 

طاليس،   - اخلطابة ألرسطو  تلخيص  رشد،  الرمحن    .د  وتعليقحتقيق  ابن  دار    بدوي،عبد 

 بريوت. )د.ت(.    القلم،

،  ار الكتب العلمية، بريوت، دالعقد الفريد، أمحد بن حممد املعروف بابن عبد ربه األندليس -

 .  هـ  1404، 1ط

مؤسسة  ،  بن حنبل  مسند اإلمام أمحد،  أمحد بن حممد بن حنبل بن هلل بن أسد الشيباين -

 هـ.  1421، 1، طالرسالة

طاليس - العربية    ،اخلطابة ،أرسطو  الرمحن    .د  وتعليقحتقيق    القديمة،الرتمجة   بدوي،عبد 

   .م١٩٥٩ ،1، طالقاهرة املرصية، مكتبة النهضة 

،  النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(، السرية  إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي -

 .  م 1976 / هـ  1395والتوزيع، ار املعرفة للطباعة والنرش  دبريوت، 

حممد، - عيل  اخلَطابة  إسامعيل  ط  فن  الكلمة،  دار  القاهرة،  مرص،  اخلطيب،  ،  5ومهارات 

  م.2016

دار  ،  املستدرك عىل الصحيحني  ،احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري املعروف بابن البيع  -

   م.1990هـ ـ  1411، 1طالكتب العلمية ـ بريوت، 

واحلكم،  زهر األكم يف األمثال    ، احلسن بن مسعود بن حممد، أبو عيل، نور الدين اليويس -

 .م 1981  / هـ  1401، 1الثقافة، طدار اجلديدة، الرشكة البيضاء، الدار  املغرب،

 . 15هـ. ص1408.  3وق. ط عبد اجلليل عبدة شلبي، اخلطابة وإعداد اخلطيب، دار الرش -

العاطي حممد شلبي، عبد املعطي عبد املقصود - املكتب اجلامعي  ،  اخلطابة اإلسلمية  ،عبد 

 م.  2006، 1، طاحلديث

، مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السلم الرمحاين املباركفوري -

هـ،    1404  ،3، طبنارس اهلند  سلفية،الاجلامعة  واإلفتاء،  إدارة البحوث العلمية والدعوة  

 .  م 1984

دار  ،  السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون،  عيل بن إبراهيم بن أمحد احللبي -
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   هـ.1427، 2، طبريوت ،الكتب العلمية

عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين  -

 . م1997هـ / 1417، 1طدار الكتاب العريب، ، بريوت، لكامل يف التاريخاألثري، ا ابن 

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ   ،قاسم بن عبد اهلل بن أمري عيل القونوي الرومي احلنفي -

 .  هـ 1424/م2004الطبعة: ، دار الكتب العلمية، ني الفقهاءاملتداولة ب

نكريا - األمحد  الرسول  عبد  بن  النبي  عبد  يف  ،  لقايض  العلوم  جامع   = العلامء  دستور 

عرباصطلحات   فحص   الفنون،  هاين  حسن  الفارسية:  العلمية،  عباراته  الكتب    ، دار 

 . م2000 -هـ 1421، 1، طبريوت

النهاية يف  ،  ابن األثري اجلزري  ،حممد ابن عبد الكريم الشيبايناملبارك بن حممد بن حممد بن   -

 .  م1979 /هـ 1399بريوت،  ،املكتبة العلمية، غريب احلديث واألثر

زهرة، - أبو  مطبعة   اخلطابة  حممد  مرص،  العرب.  عند  عصورها  أزهر  يف  تارخيها   أصوهلا 

 . 1العلوم، ط

عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن   -

 .  م1990-هـ1410،  1الكتب، طعامل  التعاريف، القاهرة،  التوقيف عىل مهامت  ،  القاهري

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل    ،حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي -

عليه   اهلل  ال  وسننهوسلَّم  صىلَّ  طوق  دار  البخاري،  صحيح  عن وأيامه=  )مصورة  نجاة 

 هـ. 1422السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 

تاريخ الطربي = تاريخ  ،  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي -

 هـ.    1387 ،1، طبريوت ، الرسل وامللوك، دار الرتاث

بن   - عيسى  بن  الرتمذي    َسْورة،حممد  عيسى  الرتمذيأبو  دسنن  اإلسلمي،  الغرب    ، ار 

 .  م1998. 1، طبريوت

بريوت،  :  لسان العربحممد بن مكرم بن عىل، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي،   -

   هـ.1414 ،3طدار صادر، 

القزويني - يزيد  بن  ماجه  ،حممد  ابن  دارسنن  البايب   ،  فيصل عيسى  ـ  العربية  الكتب  إحياء 

   احللبي. )د ـ ت(.

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله    ،حممد بن يوسف الصاحلي الشامي -
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، 1، طدار الكتب العلمية بريوت، بريوت،  وأعلم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد

 .  م1993 /هـ  1414

موعظة املؤمنني من إحياء علوم  ي،  بن حممد سعيد بن قاسم احللق القاسممد مجال الدين  حم -

 .  م1995 /هـ  1415. دار الكتب العلمية. املحقق: مأمون بن حميي الدين اجلنان. الدين

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل    ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري -

 ، )د.ت(.دار إحياء الرتاث العريببريوت،   وسلَّم،صىلَّ اهلل عليه إىل رسول اهلل 

دار إحياء الرتاث  ، بريوت،  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  ،حييى بن رشف النووي -

 هـ. 1392، 1ط ،العريب

عنيت بنرشه وتصحيحه والتعليق عليه  ،  هتذيب األسامء واللغات  النووي،حييى بن رشف   -

،  دار الكتب العلمية، بريوت، إدارة الطباعة املنرييةومقابلة أصوله: رشكة العلامء بمساعدة 

 )د.ت(.

 . 4ط الفكر،دار دمشق  سوريَّة، الفقه اإلسلمي وأدلته، ، وهبة الزحييل -

النملة - حممد  بن  عيل  بن  الكريم  السعودية،   ،عبد  املقارن،  الفقه  أصول  يف   مكتبة  املهذب 

 .  هـ  1420: 1، طالرياض –الرشد 
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